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TBMM çatısı altında 198.1, yılında kurulan Kültür Sanat ve 
Yayın K urulu, ülkede kültür, sanat ağırlıklı sorunlara çözüm getir
mek, teşvik edici, yol gösterici faaliyetlerde bulunmak amacı ile yo
ğun çaba göstermiştir. ilk kez geniş ve içerikli bir programı 23 Ni
san 1985 gününden başlayarak TBMM'nin 65 inci yılını kutlama 
çalışmaları ile ortaya koymaktadır. 

23 Nisan 1920'nin çağdaş Türk Devleti için ne derece önemli 
bir gün olduğu gerçeğinde, Ulusal Egemenlik kavramının açıkça or
taya konarak, Türk Halkının demokratik sisteme olan bağlılığı, ya
şatma isteminin belirtilmesi gerekmektedir. 

Yüce Atatürk Ulusal Egemenlik kavramının kalıcı olması için 
çocuklarımıza, ilk önce, milletin yönetime katılması gerektiğini, kar 
tılımın doğrudan temsilcileri aracılığı ile TBMM'de olduğu öğre

tilmesi istenmiş, bunun için 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı olarak kabul etmiştir. 

Çocukluklarında öğretilebilen, geniş ve sağlam temellere oturtu
lan Ulusal Egemenlik kavramı gençlerimize, demokrasiyi koruma ve 
kollaması için önemli temel yeteneği verecektir. 

1985 Gençlik Yılı, genç Türkiye'nin geleceğinin tek güvencesi 
olan gençlerimiz için bir başka anlam taşımaktadır. 

Gençliğin dinamizmi, ekonomik - sosyal ve politik yapıda çok iyi 
değerlendirilmelidir. 

Sistemin yerleşik hale gelmesi, yönetim deneyiminin artırılması, 
en önemlisi, yöneltilenterin yöneticileri ile doğrudan ve kuşkusuz 
tam olarak içiçe bağlanması, iletişim kanallarının net oluşması, yar 
rınlar açısından büyük güven oluşturacaktır. 

Bu amaç ve bu anlamla 23 Nisan 1985 kutlama programı içinde 
bizce çok değerli yer alacak bu yılki, 2 nci büyük sempozyumumuz 
Marmara Vniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleşti. 

Tüm emeği geçenlere teşekkür etmeyi bir görev biliriz. 

Durmuş Fikri SAaLAR 
Başkanlık Divanı üyesi 

tçel Milletvekili 
TBMM, K.S.Y. Kurulu 
Bilim, Kültür, Sanat 

Komitesi Başkanı 
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AÇIŞ KONUŞMALARI (9.30 -11.30) 

- A. Halim ARAS 
TBMM Başkanvekili 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

- Prof. Dr. Orhan O~UZ 
Marmara üniversitesi Rektörü 

- Prof. Dr. tsrnet GtRtTLt 
Marmara üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Müdürü 
Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Araştır
ma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

- Prof. Dr. Dankwart RUSTOW 
New York City üniversitesi öğretim üyesi 
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AÇIŞ KONUŞMASI 

A. HALIM ARAS (TBMM Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Ya
yın Kurulu Başkanı) - Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 65 inci yıldönümü münasebetiyle Marmara 
üniversitesi tarafından düzenlenen «Milli Egemenlik, Atatürk ve 
Gençlik:. konulu paneli açıyor, panele katılanlan saygıyla selamlı
yorum. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyla oluş-

turulan Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemen
lik ve Çocuk Bayramımızın bu yıldan itibaren daha geniş kapsamlı 
programlarla kutlanmasını ve özellikle bu bayramımızın <' Milli Ege
menlik:» yönüne gereken ağırlığın verilmesini uygun görmüştür. Bu 
programlar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulu
şuna hakim olan ana felsefenin derinliğine incelenmesi ve genç ku
şaklara tanıtilması kararlaştırılmıştır. Bu amaca yönelik çalışmalar, 
inanıyoruz ki genç Türk Demokrasisine güç ~atacaktır. 

Daha çok genç olmasına rağmen oldukça değişik tarihi gelişim
ler yaşayan Cumhuriyetimizin yasama organı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de her yönüyle milli egemenliğin demokrasinin vaz
geçilmez bir unsuru olduğu, en geniş kitlelere, en yoğun biçimde ve 
kesintisiz olarak kavratabilmek için yeni · bir çalışmayı başlatmış 
bulunmaktayız. 

Milli Egemenlik düşüncesi üzerine kurulan demokrasimizin sağ
lam temellere dayalı olarak gelişebilmesinde Türk Hukuku ve politika 
hayatındaki yolların ortaya koyduğu düşünce ve ilkelerin çok iyi 
tanıtılmasının . ve bilinmesinin büyük payı olacağı kanaatindeyiz. 
Bunun da yüksek bilim müesseselerimizin eliyle en iyi biçimde ger
çekleştirileceğine inanıyoruz. 

tşte bu düşünce ve inançla, bu panelin düzenlenmesinde büyük 
emeği geçen, başta Marmara üniversitesi Rektörü Sayın Orhan 
OöUZ olmak üzere üniversite öğretim üyelerine, bildiri sahiplerine 
ve bilim adamlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç bili
yorum. 



Saygıdeğer konuklar, bilindiği gibi ülkemizde parlamento haya
tının mazisi bir asn aşkındır. ilk Osmanlı Meclis-i Mebusanı ı877 
tarihinde kurulmu_ş, böylece Türkiye'de parlamenter sistem başla
mıştır. Bu meclis çok kısa ömürlü olmuştur. Hakkında pek çok 
görüşler öne sürülen bu meclis, her şeye rağmen, ülkemizdeki parla
menter sistemin başlangıcını teşkil etmesi bakımından siyasal tari
himizin önemli bir dönüm noktasıdır. 

il'k Osmanlı Meclis-i Mebusanının açılmasından önce de, hü
kümranlık haklarının paylaşılması açısından önemli bir olay yaşan
mıştır. Ayan ile Merkezi hükümet arasında akdedilen «Sened-i itti
fak», yönetimin ilk defa belirli bir ölçüde de olsa denetim altına alın
ması bakımından önemli tarihi bir olaydır. 

Milli Egemenlik düşüncesinin parlamento hayatımızda bütün 
etkinliği ile kendisini hissettirmeye başlaması ise ı inci Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kurulduğu tarihlere rastlar. Dönemin olağan
üstü bir parlamentosu niteliğini taşıyan ı inci Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde fikirler her türlü kayıt ve şarttan uzak, alaıbildiğine 
serbest bir ortamda söylenmiş, milli mücadele ruhuna uygun bir bi
çimde çetin görüşmeler ve tartışmalar yapılabilmiştir. 

Tam bir halk harekatı olan milli mücadelemizin yapısı bütün 
boyutlarıyla 1 inci Türkiye Büyük Millet Meclisine de yansımıştır. 
Bir anlamda milli irade de bu Mecliste değerlendirilmiştir. işte milli 
egemenlik fikri bu Mecliste doğmuştur. Bu yüce düşünce milli mü
cadele boyunca milletin kaderine her yönden hakim olmuş ve Atatürk 
gibi dünya çapında bir liderle bütünleşince milli mücadeleyi büyük 
bir hızla hedefine ulaştırmak mümkün olabilmiştir. 

Saygıdeğer konuklar, Atatürk, Milli Egemenlik fikrine bütün 
hayaıtı boyunca çok değer vermiştir. Toplurnlara yön verenler, bu 
arzuları, bu emelleri çok iyi hisseden, onlara en doğru teşhisi ko
yanlardır. Bu yüce gücü yanlarına alanlar için aşılamayacak engel 
yoktur. Nitekim, milletin bütünlüğünden kaynaklanan yüksek iradeye 
çok iyi nüfuz eden Atatürk, bu yüce güce büyük değer vererek, o ta
rihlerde hayal olarak nitelenen pek çok işi başarmış, milletimizi 
zaferiere ulaştırmıştır. 

Milli mücadelemizin ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin temel felsefesi ve en büyük itici gücü olan milli egemenlik dü
şüncesi yeni Türk Devletinin ilk anayasasına da kaynak olmuştur. 
Bu kaynaktan esinlenen ı921 Anayasası, «Milli Egemenlik~ ilkesi
ni ilk defa parlamento hayatımıza ve Türk Anayasa sistemine getir
miştir. Böylece, demokrasiye geçişimiz için ilk adım atılmıştır. 
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Düzenlenen bu panelde Milli Egemenlik düşüncesinin geçirdiği 
gelişmeler, Türk idare sistemindeki etki alanları ve bunlardan doğan 
sonuçlar, milli egemenlik ile Atatürk ve gençliğimizin bütünleşme
leri konuları bilim adamlarımız tarafından bütün ayrıntıları ile eni
ne boyuna lbu panelde tartışılacak ve açıklanaca'k görüşlerin ışığı al
tında bu kavrama iJişkin düşünceler daha da berraklaşaca:ktır. 

23 Nisan Milli E-gemenlik Haftası ile !başlatmış olduğumuz prog
ramlar üniversitelerimizce de büyük bir heyecanla ele alınmıştır. 24 
Nisan 1985 günü Türkiy e Büyük M~llet Meclisi çatısı altında Ankara 
üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eliyle yönlendirilen Sempoz
yum, Atatürk üniversitesinde tertip edilen panel ve bugün Marmara 
üniversitesinde düzenlenen panel Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
üniversitelerimizin ve bilim adamlarımızın ilk teması olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu vesileyle, bu samimi başlangı
cı programiarına almakla bu panele daha büyük bir önem kazandır
maktadır. Bu panelin siz siyaset bilimcileriyle biz siyaset tatıbikatcı
larını bir araya getirmesinin Türk demokrasinin gelişmesinde bü
yük hedefler belirleyeceğine gönülden inanıyoruz. 

Bu panelin, diğer bir önemli yönü de yabancı bilim adamlarının 
katılmış olmalarıdır. Kadın Hakları ve Milli Egemenlik Haftası mü
nasebetiyle ülkemize Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet ettiği 
muhtelif ülkelere mensup değerli parlamenterler ve yine muhtelif 
ülkelerin basın mensupları, bu haftalar münaselbetiyle Türk demok
rasisinin gelişmesini ve içinde bulunduğu hamleleri bizzat görerek 
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 

Bütün bu yönleriyle, panelin çok yararlı olacağına inanıyoruz. 
Yapacakları katkılardan dolayı bilim adamlarımıza yeniden teşekkür 
ediyor, en iyi dileklerimle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
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«ATATüRK, MiLLI EGEMENLIK VE GENÇLIK» 
PANELINt AÇARKEN ... 

Prof. Dr. ORHAN OGUZ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekilimiz, Sayın par
lamenterler, aziz konuklar, değerli meslektaşlarım; 

Bug-ün üniversitemiz «Atatürk, Milli Egemenlik ve Gençlik» ko
nusunda biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın .8aşkan
vekili arkadaşımızın ifade etmiş olduğu giıbi Büyü·k Meclisle işbir
liği yaparak milli hakimiyet meselelerini, gençlik meselelerini tar
tışmak, enine boyuna tartışmak, bilimsel düzeyde tartışmak için bu 
paneli düzenlemiş bulunuyıor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanının, bir seyahat nedeniyle, aramıza katılamamış olması ger
çekten bir talihsizlik olmuştur. Ama öyle ümit ediyoruz ki, bundan 
sonraki toplantılarımız mademki devam edecektir, mademki milli 
hakimiyet ilkesi, prensibi her yönüyle tartışılacaktır, bundan sonraki 
toplantılarda Sayın Başkanımızı da aramızda görme mutluluğuna 
herhalde erişmiş olacağız. 

Türkiye Büyük Millet Mecliı;i Başkanlık Divanının almış oldu-. 
ğu bu karar bize iletildiği zaman, biz de anayasal kurumlardan bir 
tanesi olarak, meseleye yaklaştık ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bu isaıbetli kararına üniversite olarak yardımcı olmayı amaç edindik. 
23 Nisan tarihinden, hatta 22 Nisan tarihinden itibaren de üniver
site olarak bu konuda seminer, konferans, sergi ve bazı yarışmalar 
düzenlemiş bulunuyoruz. Bugün de huzurunuıda beraberce bu pa
neli, bir ölçüde uluslararası nitelik kazanan bu paneli, akdetmiş olu
yoruz. 

Günler öyle üst üste geldi ki, 23 Nisan 1920'lerle birlikte dün 
19 Mayıs'ın 66 ncı yıldönümünü de idrak etmiş olduk. 19 Mayıs 
1919'a yeni Türk Devletinin kuruluşu için eylemin başlangıç tarihi
dir diyebiliriz. 19 Mayıs harekatı tarih boyunca hür yaşamış ve hür 
yaşayacak olan Türk Milletinin Atatürk'ün önderliğinde millet ira
desine, millet hakimiyetine, onun üstün iradesine dayalı yeni bir dev
letin kurulmasını amaçlıyordu. 

Bildiğiniz gibi; Samsun, Erzurum, Sivas, nihayet Ankara ve 
23 Nisan 1920 ... Büyük eser Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
ruluşu, yeni Türk devletinin milli egemenliğe dayalı demokratik dü
zene geçişin, kuruluşu başlangıç tarihi olarak ifade edilebilir. 
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1920'lerin çok güç ve olumsuz şartlarında kurulan yeni Türk 
Devleti yakın gelecekte kendi Cumhuriyetini kuracak, onu mahreki
ne oturtacak ve ülkesinin bağımsızlığını koruyarak ekonomik kalkın
masını ve sosyal gelişmesini sağlayacaktır ... Bu olmazı Aıtatürk ve 
Türk Milleti; birlik, beraıberlik, bütünlük içinde gerçekleştirmiştir. 
Milletin birliğ·i, beraberliği büyük bir güç kaynağı oluşturmuş ve 
büyük eser ortaya çıkmıştır. Başarının esasını milletin birleşmesi, 
bütünleşmesi teşkil ediyor. 

Yeni Cumhuriyeti, dünya ülkeleri sadece karşıdan seyretmekle 
kalmamış, bütün tarih boyunca sergilenen yıkıcı çalışmalar içeride 
ve dışarıda, cumhuriyetin kurulmasıyla ıbi,rlikte devhal gene başlatıl
mıştır. 

Mademki Türkiye'nin kuruluşunda büyÜ'k bir güç kaynağını 
oluşturan husus birliktir, beraberliktir, bütünlüktür. Şu halde bu 
yeni kurulan cumhuriyeti parçalamak için, onu bölmek için bu hu
susa taarruz etmek, bu hususa dikkatleri çevirmek, bu husus üze
rinde işlernek yeterli olacaktı. 

Tabiatıyla bu oyunlar bütün tarih boyunca devam etmiştir ve 
yakın geçmişimizde, yakın tarihimizde yeniden sergilenmiştir. 

işe, Atatürk'ün, en büyük eseri olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisini yıpratma kampanyasından başlanmıştır. Hür demokratik niza
mın bütün nimetlerinden yararlanarak onu tahrip etmeye yönelin
miştir. Demokrasiye, pejoratif manada, çeşitli adlar takılmıştır. Mil
letin temsilcileri üzerinde spekülasyonlar yapılmış, demokrasi, milli 
irade kavramları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tartışılmak is
tenmiştir. 

Bildiğiniz gibi, bölücü, parçalayıcı ideolojik savaş başlatılmış
tır ve millet olarak daha düne kadar büyük acılar çekilmiştir. 

Bu kürsüler, bu binalar kullanılmaz hale getirilmiştir. Dolaşıl
maz, konuşulmaz, tartışılmaz hale gelinmiştir. Birçok insanlar al
datılmış, oyuna getirilmiş ve acı çekmişlerdir. 

Bunları unutmamak gerekir. Gerçi, hafızai beşer nisyan ile ma
Hıldur, ama çok çaıbuk unutmamakta, bunları zaman zaman sergi
lemekte yarar olacağı kanaatindeyim. 

Bugün 23 Nisan'ları da, 19 Mayıs'ları da millet olarak huzur 
ve güven içinde milli birlik ve bütünlük içinde anıyor ve beraıberce 
yaşıyoruz. Elbette cumhuriyeti gene yıkmak isteyecekler, içeride ve 
dışarıda yeniden harekete geçeceklerdir. 
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Artık bunca acı tecrübelerden sonra millet olarak, gençlik ola
rak daha uyanık ve çok daha dikkatli olmak zorundayız. Cumhuri
yeti, milli hakimiyeti, bunların ayrılmaz parçaları olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisini milletin seçtiklerini titizlikle korumak zorun
dayız. 

Çünkü Cumhuriyetin temel ilkesi, «Egemenliğin Kayıtsız Şart
sız Millette oluşu »dur. Millet egemenliğine dayanan lbir yönetim 
daima o ülkeyi her alanda yüceitme gayreti içerisinde olacaktır ve 
olmaktadır. Türkiye'nin cumhuriyetten bu yana insaf ölçüleri içe
risinde envanteri yapıldığı zaman hangi noktalardan nereye gelin
diği tespit edilecektir. - Esasen duygusal davranışların ötesinde 
objektif değerlendirmeler, bilimsel çalışmalar, bu gerçeği çok daha 
iyi biçimde ortaya koyacaktır. 

Millet iradesinin yegane tecelligahı olarak bildiğimiz, inandığı
mız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında bütün sorunlar 
çözüme kavuşturulacaktır, kavuşturulmalıdır, kavuşturulmaktadır. 

Çünkü, herşeyin kaynağı millettir. Onun iradesinin üstünde başka 
irade yoktur; onun iradesi ortak kabul etmez. 

Elbette, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi değişik fikir ve kanaatlara, görüşlere sahne olacaktır. Orada 
milletin çıkarı için bu görüş sahipleri kıyasıya birbiriyle tartışacak
lardır. Tartışacaklardır ki, daha iyiyi, daha güzeli bula!bilsinler; ger
çekiere daha rahatlıkla ulaşabilsinler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette kuruluş yıllarındaki te
mizliği, heyecanı kayibetmeyecektir. Kısa vadeli, kısır, şahsi men
faate dayalı, duygu.sal tutum ve davranışlardan uzak bulunacak 
haysiyetli bir çalışma ortamını devam ettirecektir. Şahsi hesap, kin, 
nefret duygularına bu çatı altında yer olmayacaktır. Çünkü orası 
milletin meclisi, Atatürk'ün meclisi, kutsal ıbir yerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde yasama görevini yapan, 
temsil görevini yapan şahıslar elbette halkın eğilimlerine kulak ve
receklerdir. Halkın eğilimlerine sırt çeviren, kulak tıkayan bir par
lamentoyu düşünmek mümkün değildir. önemli olan halkın ortak ve 
yüksek çıkarlarıdır. 

Elbette demokratik bir idare sessiz olmayacaktır, çok sesli ola
caktır. Bu tartışmalar kimseyi rahatsız etmemelidir. Aksine~ Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içindeki çok seslilik, sessizlikten daha 
iyidir. 
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Demokrasilerde ellbette siyasi partiler vardır. Siyasi partiler 
olunca görüş ayrılıklarının olması da mukadderdir. Bütün mesele 
bu farklı düşünce tarzlarının rejimi yıpratıcı, ona zarar verici hale 
gelmemesidir. Bu tartışmalar dışarıya kaydırılmamalı, Meclis çatısı 
altmda muhafaza edilmeli ve kesin olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisini küçültücü, zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır; 
millet olarak kaçınılmalıdır, aydın kesim olarak kaçınılmalıdır, üni
versiteler olarak kaçınılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece içinde görev yapan, görev 
üstlenen milletvekillerinin müessesesi değildir. Mademki milletin 
meclisidir; o halde, millet olarak milli iradeye, milli hakimiyete ve 
onun kurumlarına sahip çıkmamız gerekir ve · onu korumamız ge
rekir. 

Bu görev Atatütk Türkiye'sinde herkesten çok gençlere düş
mektedir; çünkü Atatürk, «Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek 
olan gençlerdir» demiştir, her şeyiyle, her zaman gençlere büyük gö
revler ve sorumluluklar . yüklemiştir. Gençlik deyince, sadece yaşta 
değil düşüncede, fikirde gençliği kastediyorum. 

Cumhuriyet genç nesillerin omuzlarında ebediyen yaşayacaktır. 
Atatürk gençliğinin, her köşesi atalarının kanıyla sulanmış olan bu 
vatanı en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için ge
reken gayreti göstereceğine ve bunu gerçekleştireceğine yürekten 
inanıyoruz, bunu bekliyoruz da ve 19 Mayıs'ları bu konuda bir hesap 
günü kabul ediyoruz. 

Bu suretle, milli hakimiyet konusunda, milletin iradesi konu
sunda ve yüce Meclisin rahat, huzur dolu bir ortamda çalışması ko
nusunda gençlerin de üzerlerine düşen sorumluluklardan, yükümlü
lüklerden, görevlerden kaçmayacağını, biz o kesimin bir yöneticisi 
olarak dile getirmek istiyoruz. 

Bundan sonra üniversite olarak, biraz önce de ifade etmiş ol
duğum gibi, bu kavramların daha bilimsel düzeyde tartışılması de
vam edecek ve bunlar serinkanlılıkla tartışıldığı ölçüde de mutlaka 
yerleşecektir . 

. Bu nedenle, uzak ve yakından panele katılan bütün tebliğ sahip
lerini, konuşmacıları, katılımcıları kutluyor, hepinize sevgiler ve 
saygılar sunuyoruın. 
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ATATORKÇOLOK, MtLLt EGEMENLIK VE GENÇUK 

Prof. Dr. tSMET GtRtTLt 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanvekili, sayın par
lamenterler, Rektörümüz, değerli konuklar, meslektaşiarım ve sev
gili öğrenci arkadaşlarımız; Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri 
Uyıgulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği «Atatürk, Milli 
Egemenlik ve Gençlik» konulu bu toplantının önemini, nedenlerini ve 
hedeflerini özetleyerek ve nirengi noktalarını vurgulayarak, bana 
ayrılan zamanı kullanmak istiyorum. 

Hepimizin bildiği ve sayın konuşmacıların da demin vurgula
dıkları gibi, dün milletçe bir kere daha 19 Mayıs'ı yaşadık. 19 Mayıs, 
Mustafa Kemal'in, «Milli Egemenlik» parolası ve bayrağı altında 
başarıya ulaştırdığı milli mücadelenin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919' 
da Samsun'da doğan güneş Amasya'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan ge
çerek, Ankara'da duraklayarak, daha sonra 9 Eylül 1922'de düşma
nın denize dökülmesiyle, İzmir'in alınmasıyla tam bir .başarıya ulaş

mıştır. 

19 Mayıs 1919 olayına yol açan hadiseleri kısaca hatırlamakta 
fayda vardır. Milli egemenlik olmadığı için, yani Mustafa Kemal'in 
bir münas~betle vurguladığı, gi'bi, millet egemenliğini başka birta
kım ellere bıraktığı için, Türkiye zamansız olarak ve yanlış olarak 
Birinci Dünya Savaşına girmiştir ve mukadder sonuç olmuştur. Bu 
savaştan Türkiye hiçbir yenilgi almadığı halde, hatta Anafartalarda, 
Çanakkale Destanı gilbi büyük zaferler kaydetmiş olmasına rağmen, 
müttefiklerinin yenilmesi üzerine yenik düşmüştür. Bunu tescil eden 
vesika, hepimizin bildiği giibi, 30 Ekim 1918'de Limni Adasında 
Amiral Caldrop'un, Agamemnon Gemisi güvertesinde imzalanan 
Mondros Müterakesidir. 

Hiçlbir yenilgiye uğramayan, hatta zaferler kazanan Osmanlı 
Devleti burada kayıtsız şartsız müttefiklerinin kaderine boyun eğ
miştir. Bulgar Kralı Ferdinand'ın yenilmesi ve tahtan çekilmesiyle 
açılan yoldan Makendonya'daki ttilaf Devletlerinin Başkomutanı 
Fransız Generali François d'Esperey - güya 1453'deki Fatih'i taklit 
edercesine - beyaz atla istanlbul'a girmiştir ve bu olay o zamanki 
adı Pera olan Beyoğlu'nun yerli Rumları tarafından mavi beyaz, 
yani Yunan milli bayraklarıyla ve «Zito Venizelos:. (Yaşasın Ve
nizelos) naralarıyla karşılamıştır. 
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Daha sonra hepinizin bildiği gilbi, Clemenceau ile Lloyd George'u 
da inandıran devrin Yunanistan Başkanı Venizeloz, itilaf Devletleri 
adına, onların h'iınayesinde, onların gemileriyle, izmir'e çıkmak hak
kını elde etmiştir ve 15 Mayıs 1919 günü üç buçuk yıl sürecek ve 
birçok zulüm ve gaddarlıklarla dolu Yunan işgaline tanık olunmuş
tur. 

Bu işgale karşı koyan, düşmana ilk kurşunu atan, hepimizin bil
diği gilbi, Türk Basınının Osman N evres'i yahut da Hasan Tahsin'i
dir. Yunanlıların 'buna verdiği cevap, makineli tüfekleri konuştur
mak suretiyle silahsız Türkleri öldürmeleri ve yaralamaları olmuş, 
ok yaydan çıkmıştır. 

Türklerin, haysiyetli, istiklal aşıkı, bağımsızlık aşıkı Türkiye' 
nin buna verdiği cevap; 19 Mayıs 1919 günü saat 8.30'da bozuk pu
sulalı Bandırma gemisiyle, istanbul'dan Samsun'a giden Anafartalar 
Kahramanı 38 yaşındaki Mustafa Kemal'in, Samsun'a çıkması ve 
milli mücadeleyi milli egemenlik adına başlatması olmuştur. 

Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Amasya Yazısı olsun, Er
zurum ve Sivas Kongreleri olsun, 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye . 
Büyük Millet Meclisi olsun, onun kabul ettiği 20 Ocak 1921 tarihli 
yani milli Türk Devletinin ilk yazılı Anayasası olsun, bilindiği gibi, 
hep milli egemenlik prens~bini kabul etmiş, tescil etmiş ve dünyaya 
ilan etmiş bulunmaktadırlar. 

Söylemek istediğim şudur; Mustafa Kemal'in, büyük bir asker 
olması yanında ve dışında güçlü bir aydın, bir araştırmacı olduğunu, 
Jean Jacques Rousseau'ları, Montesquieu'ları, Voltaire'leri ve çağı
mızın birçok siyaset ve ekonomik bilimcisini tetkik ettiğini, okudu
ğunu, birtakım sonuçlara vardığını biliyoruz. Fakat Mustafa Ke
mal'in milli egemenlik anlayışını bu teori adamlarının, bu doktrin 
adamlarının hiÇbirine indirgemek mümkün değildir. 

Efendim, Mustafa Kemal Jean Jacques Rouesseau'cu muydu, 
yoksa Montesquieu'cu muydu? Böyle bir soru sorulamaz. Çünkü 
Mustafa Kemal'i belirleyen en önemli nitelik kendisinin prağmatist ol
masıdır. Yani, Mustafa Kemal birtakım gerçeklerden, 'birtakım bilim 
bulgularından, verilerinden memleketin çıkarları için yararlanmış
tır. Mustafa Kemal'in, milli egemenlik prensibi, O'nun her'hangi bir 
teoriye bağlılığını ifade etmez; milli egemenlik prensibi, hepimizin 
bildiği gibi, zamanımııda millete dayalı, milletten gelen siyasal ' 
iktidarı ifade eder. Mustafa Kemal bunun için bu teoriyi, bu parola
yı kalbul etmiştir. 
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Hepimizin bildiği gilbi, egemenlik, Jellinek'in de çok güzel söy
lediği üzere, bilim adamlarının masasında icat edilmiş bir kavram 
değildir; tarihi oluşum içinde meydana gelmiştir. Fakat daha son
raki yüzyıllarda bunun kökenieri araştırılmıştır. Uzun zaman teok
ratik olan, yani ilahi iradeye dayanan egemenlik, gökten yere in
dirilmiştir ve «demokratik» bir temele dayandırılmıştır. işte bunun 
sonucu Jean Jacques Rousseau'ya bağlanan milli egemenlik teorisi
dir. 

Bu münasebetle, oilhassa 1985 yılı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin toplanışının 65 inci yılı olduğu ve «Milli Egemenlik Yılı:. 

olarak kutlandığı için, üzerinde kısaca durulmasında yarar gördü
ğüm nokta şudur; 

Çağımııda iki demokrasi anlayışı vardır. Bunlardan birincisi 
«Çoğunlukçu demokrasi», diğeri de «Çoğulcu demokrasi»dir. Çoğun- · 
lukçu demokrasi menşeini Jean Jacques Rousseau'dan alır ve Saint 
Juste g1bi, Robespierre gibi temsilciler tarafından ifade edilmiştir. 
1793 - 94 Konvansiyon sistemi ve daha sonra devam eden terör dö..: 
nemİ' bunun bir uygulamasıdır. Burada milli egemenliğin sahibi mil
lettir, fakat milli egemenlik demek çoğunluğun iradesi demektir, 
yüzde 51 irade demektir, yüzde 49'un ise söz hakkı yoktur; % 51 
neye karar verirse yüzde 49 bunu kabul eder. Yani bu sayısal bir 
üstünlük demektir ve bu, çoğunluğun istibdadı demektir. Hepimizin 
bildiği gibi bu dönemde birçok giyotinler çalıştırılmıştır, muhalefe
tin kafaları uçurulmuştur ve bunun «Demokrasi prensibi» adına ya
pıldığı, Robespierre'nin ünlü ifadesiyle vurgulanmıştır. 

Fakat çağımııda milli egemenlikten kastedilen; «çoğulcu de
mokrasi» anlayışıdır. Çoğulcu demokrasi anlayışında yine yönetim 
pek tabii ki, çoğunluğa dayanacaktır, fakat bu arada azınlığın da, 
muhalefetin de bir söz hakkı olacaktır; bu özgürlükçü demokrasidir, 
çoğulcu demokrasidir. Mustafa Kemal'in demokrasi anlayışı budur. 

Mustafa Kemal, milli mücadeleyi milli egemenlik prensibine da
yandırmakla ve 1921 Anayasasını çoğunlukçu demokrasi ilkesine, 
kuvvetler birliği esasına. istinat ettirmekle birlikte, Cumhuriyetin ku
rulmasından itibaren ve bilhassa 1924 Anayasasından itibaren hür
riyetçi bir uygulama sergilemiştir. Mesela 1921 Anayasasında «Türk
lerin Hukuku A.mmesi» diye bir bölüm yoktQ.r; çünkü olağanüstü 
dönemin bir Anayasasıdır, kuvvetler birliği vardır. Meclise karşı 
gelenlerin vatan haini ilan edilmesi ve Meclis tarafından oluşturula
cak istiklal Mahkemelerinde muhakeme edilmesi söz konusudur. 
Çünkü bu olağanüstü bir dönemdir ve bir ölüm - kalım savaşıdır. 
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Fakat 20 Nisan 1924 Anayasası normal zamanın, çoğulcu demok
rasinin bir anayasasıdır. Bu Anayasanın 5 nci bölümü «Türklerin 
Hukuku Ammesi» başlığını taşır ve çağımızın bütün siyasal özgür
lükleri orada ifade edilmiştir ve Atatürk döneminde denemesi ya
pılan ve girilmek istenilen çok partili rejim 1924 Anayasası hüküm
leri altında mümkün olmuştur. Binaenaleyh bu da, Anayasanın ço
ğulcu ve özgürlükçü bir Anayasa olduğunu gösterir. 

Atatürk, hepimizin 'bi ldiği gibi, «Hürriyet ve istiklal benim ka
rakterimdir» der. «Hürriyet olmayan yerd~ ölüm ve izmihlal var
dır» der Atatürk'ün hürri'yet konusunda fevkalade güzel ve samimi 
beyanları vardır. 

Atatürk, bu mücadeleyi «Milli Egemenlik» parolası ve bayrağı 
altında yaparken, dışa karşı bağımsızlık, içe karşı da halka dayalı, 
hürriyete dayalı bir rejimi öngörmüştür. 

Tabii, Türkiye gibi sosyo - kültürel, sosyo - ekonomik koşulları 
henüz yeterince oluşmamış bir memlekette eksiksiz, çoğulcu bir de
mokrasinin yerleştirilmesi kolay değildi. 

Onun için, Atatürkçü dönem, Maurice, Duverger'nin çok güzel 
ifade ettiğ·i gibi; demokrasinin iklimini, koşullarını hazırlamak dö
nemidir. Daha sonra iki defa bu döneme girilmiş ve İnönü çoğulcu 
demokrasiyi 1945'de tekrar yürürlüğe sokarken, Atatürk'ü tamamla-

, mak için, Atatürk'ün hürriyetçi, milli hakimiyet telakkisinin gere
ğini yapmak için bunu yaptığını açıkça beyan etmiştir. 

Hepimizin bildiği g~bi, 1985 yılı, bir taraftan «Milli Egemenlik 
yılımız» diğer taraftan Birleşmiş Milletierin ilan ettiği «Dünya 
Gençlik Yılı'dır. » O bakımdan meseleyi bir taraftan Milli Egemenlik 
açısından, diğer taraftan gençlik açısından da ele almamız lazımdır. 

Atatürk'ün, Türk Gençliğine büyük güven beslediğini ve en bü
yük ve ebedi eseri olan Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet ettiği
ni biliyoruz. 

Atatürk'ün Türk gençliğine güveni 1918 yıllarının, mütarakenin 
o en umutsuz, karanlık günlerinde başlar. Mesela 1918'de diyor ki; 
cBana ümit veren esas olay yalnız içimdeki vatan aşkı değil, etra
fımda gördüğüm gençliğin çağımızın ahlaksızlıkianna karşı, şarla

tanlıklarına karşı beslediği vatan aşkı ve gerçek aşkıdır. Biz bu genç
liğe dayanarak işlerimizi yapacağız, eserimizi gerçekleştireceğiz ve 
bu eseri gençliğe emanet edeceğiz.:. Bu gençlikten «Yeni nesil» diye 
bahsediyor. Yani Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyetinin emanet ettiği 
gençlik niteliksiz bir gençlik değildir. 
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Nitekim Atatürk 1924'de Türkiye öğretmenlerine hitap ederken; 
«Cumhuriyet sizden ilmen, fikren, bedenen ve kuvvetli ve yüksek 
karakterli koruyucular ister.» demek suretiyle, bunun önemini vur
gular ve Türk gençliğine verilecek bilgiler arasında, bilhassa Tür
kiye'nin nazik jeopolitik durumuna göre Türkiye'ye kasteden dü~
manların kimler olduğu ve oyunlarının da neler olduğunun öğretil
mesini şart koşar. Mustafa Kemal bütün bunlara önem vermektedir. 

Yine Mustafa Kemal'in bir beyanı; «Cumhuriyet sizden fikri 
hür, vicdanı hür nesiller ister» diyor. Oysa, dogmatik ideolojiler, 
ister Marksizm - Leninizm gibi aşırı solda, isterse Nasyonal - Sos
yalizm ve Faşizm g~bi yahut Teokrasi gibi aşırı sağda olsun, hür fik
re, hür vicdana aykırı, ön yargılara dayanan, dogmalara dayanan 
birtakım ideolojilerdir. Atatlirkçü ideoloji, tamamen akıl ve bilim 
mihverine dayanan, önyargıları, değişmeyen birtakım nasları kabul 
etmeyen, ilmin ve aklın verilerini kendisine - çağdaşlaşmada, ileri 
gitmede, kalkınmada - rota olarak kaJbul eden bir ideolojidir. Hepi
mizin bildiği gibi 1937'de .Mustafa Kemal, «En medeni ve müreffeh 
toplumu yaratmak» hedefini bize göstermiştir. Yine Mustafa Kemal, 
1 Kasım 1937'de verdiği bu nutukta;· Türkiye'de memleket davaları
nın ideolojisini anlayacak, anlatacak ve nesilden nesile geçirecek 
kuşakları yetiştirme görevinin Türk Devletinin ve Türk üniversite
lerinin görevi olduğunu belirtmiştir. 

Bu görev, geçmiş yıllarda, geride bıraktığımız yıllarda yerine 
getirilmiş midir? Maalesef getirilememiştir. Bunun bir sonucu da 
hepimizin bildiği gi'bi, 12 Eylül 1980 öncesinde Türk gençliğinin, 
Atatürk'ün Cumhuriyetini emanet ettiği Türk gençliğinin hiç olmaz
sa bir kesiminin, bir takım yabancı ideologlar ve ideolojiler arasında 
bölünmesi gibi acı bir olayın yaşanmasıdır. 

Onun için, bundan gerekli dersler alınmıştır. Kısaca «YÖK» 
diye adlandırılan Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim sistemi 
12 Eylül 1980'den önce gözlenen bu boşluğu süratle doldurmakta ka
rarlılık göstermiş ve bunu doldurmuştur. Hepimizin bildiği gibi, 
«Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi» dersleri 27 üniversitemizin bü
tün fakültelerinin bütün sınıflarında mecburi olarak okutulan ders
lerdir. 

Yapılan yeniliklerden bir tanesi de; sadece inkılap Tarihini de
ğil, Atatürk ilkeleri, yani Atatürkçülüğü de öğretmek, Atatürkçülü
ğün ne olduğunu, Atatürkçülüğün bir düşünce sistemi, bir ideoloji, 
bir dünya görüşü olduğunu anlatmak; yani Atatürkçülüğü sadece 
tnkılap Tarihinden ibaret görmemek. Bu büyük bir hamledir, önem
li bir hamledir. Bunun sonuçları yakın zamanda alınacaktır. 

26 



Atatürk Milliyetçiliğine bağlı hür ve bilimsel düşünce gücüne, 
geniş 'bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı vatandaşlar 
yetiştirmek bugün Türk üniversitelerinin öğretim elemaniarına ka
nunen yüklenen bir görevdir. Binaenaleyh, biz gençlerden birtakım 
hizmetler isterken onların ilmen, ahlaken, fennen kuvvetli olmaları
nı, Cumhuriyet ideallerine, Atatürk ideallerine bağlı olmalarını, hür 
düşüneeli olmalarını, vicdanı hür olmalarını, önyargılardan, dogma
lardan sakınmalarİnı istiyor ve bekliyoruz. Fakat biz öğretim üyeleri 
olarak da bize kanunun yüklediği bu görevi yapmak ve gençlerimizi 
bu seviyede ve nitelikte yetiştirmek meCiburiyetindeyiz. 

işte, Milli Egemenliğin 65 inci yılında ve içinde bulunduğumuz 
gençlik yılında bu konularda birtakım tartışmalar yapmak, fikir teati
lerinde bul4nmak için bu toplantıyı düzenledik. 

Bu münasebetle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkan
lık Divanının bizim bu toplantımıza gösterdiği ilgi ve desteği de hu
zurlarınızda şükranla anınayı bir vazife sayıyorum. 

Son olarak ve Prof. Dankwart Rustow'a söz vermeden önce 
bizim misafirimiz olduğu, New York'dan buraya gelmek lütfunu 
esirgemediği için kendisini Türk kamuoyuna ve bilim adamlarına, 
onu eskiden tanıyan bir kimse sıfatıyla, kısaca tanıtmak istiyorum. 

Danicwart Rustow, Prof. Aleksandr Rustow'un oğlu olarak 1933 
yılında ilk defa Türkiye'ye geldi. Prof. Aleksandr Rustow Hitler 
zulmünden kaçan liberal bir bilim adamı, bir üniversite profesörü idi, 
ve Türkiye'de yapılan üniversiteler reformunda tecrübelerini, bi
rikimlerini bizimle paylaşmak için, Atatürk'ün üniversite reformu 
esnasında buraya geldi ve istanbul üniversitesi'nde iktisat Tarihi ve 
iktisadi Coğrafya profesörlüğünü yaptı. 1949 yılına kadar burada 

. kaldı. Sonra yine memlekete dönmek şartları avdet edince Haydel
berg üniversitesine döndü. 

Bu arada Prof. Dankwart Rustow, tabii o zaman profesör de
ğildi, genç bir delikanlı idi. Galatasaray'da imtihana girerek, Ga
latasaray diploması aldı ve bu arada hem Hukuk Fakültesine, hem 
de Edebiyat Fakültesine seribest öğrenci, dinleyici öğrenci olarak de
vam etti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletlerine gitti ve 1951 
yılından beri Princeton üniversitesi, Colum'bia üniversitesi, ve şim
di de New York City üniversitesinde Siyaset Bilimi Profesörlüğü 
yapmaktadır . 

. Dankwart Rustow'un, 40'a yakın, Türkiye ve Atatürk hakkında 
değerli araştırması vardır. Mesela bunların bir tanesi, 1964'de Ja-
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ponyanın ve TUrkiye'ntn modernleşmesi ile ilgili yapılan çalışmaları 
bir araya getiren cModernization of Japan and Turkey» adlı bir 
kitaptır. 

iki olumlu katkısını daha burada zikretmek istiyorum. Biri, 
bundan birkaç sene önce istiklal Marşımızın güftesini ingilizce'ye 
çevirmiş, bu çevirisi bir Türkoloji mecmuasında Amerika'da yayın
lanmıştır. Ve bundan sadece birkaç gün önce Ermenilerin 1915 
soykırım safsatasma karşı çıkan 69 Amerikalı bilim adamından bi
ridir. Nitekim bugün bazı gazetelerimizin iç sayfasında çıkan 69 
Amerikalı bilim adamlarının isimleri arasında Dankwart Rustow'un 
ismi de bulunmaktadır. Kendisini burada görmekten bahtiyarız, şu
nu da söyleyeyim; kendisi Türkiye'de bulunduğu zaman öğrendiği 
-ve zannederim bugün de formda tutmayı başardığı- Türkçe ile size 
hitap edecektir. 
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KEMALIZME DAiR ... 

Prof. Dr. DANKW ART RUS TOW 
1 

Almanya'dan sonra ikinci vatanrm olan Türkiye'ye üçüncü va
tanım olan Amerika'dan dönmekle çok büyuk bir zevk duydum. Hepi
nizi selamlarım. Amerika'da Türkçe konuşmak fırsatını az bulu
yorum. Bunun için Türkçem biraz paslanıyor, sözlerim anlaşılırsa 
ne ala ... 

Bugünkü mevzuum, o zamanki ile ve bugünkü manası ile Kema
lizm ... 

Sayın meslektaşım GiRiTLi'nin de dedikleri gibi Kemalizmden 
bahsederken bir hakikati ortaya koymak lazım, ki, Kemal Atatürk 
ideolog değildi. Demek Kemalizm, sosyalizm, marksizm, faşizm ma
nasında katiyen bir ideoloji değildir. Kemal Atatürk pragmatik bir 
kimse idi, asker idi, siyasi önder idi. Rousseau ve Marks gibi evvela 
cContrat Social"ını, «Das Kapital»'ini yazarak siyasete nüfuz etmiş 
değildir. Bilakis önceden harekatını yapmıştı. Nitekim en başlıca 
edebi eseri; yazdığı bir kitap değil, verdiği büyük bir nutuktur. O, 
nutukta tarihçi gözüyle siyasi faaliyetini göroen geçirdi. Efendiler 
diyor, 19 Mayıs'ta Samsun'a vardım. Vaziyet şöyle vesaire, altı 

günlük bir konuşma. 

Atatürk'ün fikri mirasını yani Kemalizmini !böyle yarım saat 
içinde hülasa etmek güç olacak, fakat yine de gayret edeceğim. 

ilk olarak size arz etmek istediğim nokta şudur: 

19 Mayıs'tan sonra Mustafa Kemal Paşa siyasi fikirlerini, adım 
adım, zamanın şartlarına göre ifade etmiştir. tstiklal Savaşının baş
langıcında Milletin birliği üzerinde durmuştur. ittihatcılarla, dinci- . 
lerle işbirliği yapmıştır. Nitekim, Büyük Millet Meclisinde Mayıs 
1920 tarihinde 1bir Türk - Çerkez meselesi ortaya çıkınca Atatürk 
«Şimdi burada mevzubahis olan yalınız Türk - çerkez - kürt - laz de
ğildir; hepsinden mürekkep Anasırı tslamiyedir:. diyor. Böylece, 0 

sırada saltanatı yabancı işgalden kurtarmak için bütün milletin bir
liğini ortaya koymak istiyor. 

istiklal Har'bi kazanılınca «Halkçılık» prensibini ifade ediyor. 
Halkçılıktan bahsettiği nutkunda yeni Türkiye'nin ayrı ayrı şartla
rından lbahsediyor ve cBiz ıbize ıbenzeriz:. sözünü o zaman söylü
yordu. 
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Harp kazanıldıktan yani Mudanya Mütarakesinden sonra salta
natın ilgasını, Halk Fırkasının kuruluşunu ilan ediyor ve ancak Lo
zan Anlaşmasından sonra, yani yeni devlet dünyaca tanındıktan son
ra Cumhuriyeti ilan ediyor. Kültür inkılapları, laiklik inkılabı, harf 
inkılabı, eğitim inkılalbı o zamandan sonra başlıyor ve belki en ka
rakteristik tarafı, prensipleri katalog şeklinde içine al.an altı oku 
hayatının en son yıllarmda ilan ediyor. 

Yani dediğim gibi ilk iş; bir katalog, bir prensip, bir program 
tayin etmek, ondan sonra siyasete atılmak değildir; bilakis evvela 
askerlikten siyasete atılarak ondan sonra adım adım şartlara göre 
prensiplerini pratik olarak ortaya koyuyor ve ündan sonra bir nevi 
ideoloji gibi ibir programda hülasa ediyor. 

ikinci olarak ifade etmek istediğim husus ise şudur; şartlara 
göre prensiplerini ilan etmesi, Atatürk'ün katiyen ibir oportünist, 
yani nalbza göre şer.bet veren bir insan olduğu manasma gelmez. 
Gerçi vaziyete göre prensiplerini ilan etmiştir, ama o vaziyet kendi
sinin kurduğu milli hareketin ve önderlik ettiği milli mücadelenin 
neticesidir; yani kendisinin yarattığı bir vaziyettir ve o yeni vaziyeti 
yaratırken yine lbazı esas prensipleri ilan etti ve esas prensiplerine 
uydu. Fakat bunlar o kadar esaslı ki, yani altı ok sırasına girmiyor, 
yani onlar esas prensiplerdir. Atatürk ıbunları teker teker tam sırası 
ve zamanına göre ilan ediyor. 

Mesela Ankara'ya ilk vardığı zaman Ankara'lılara hitapta bu
lunuyor ve diyor ki, herhalde dünyada bir hak vardır ve bu hak kuv
vet fevkindedir; yani hak prensibi ve müdafaai hukuk prensibi. 
Taıbii haklar ve hak kuvvetin fevkindedir. Ama şu şartlar ki, millet 

· haklarını id rak etsin ve müdafaa etsin. Yani o zaman Atatürk'ün 
aldığı tavır, «Ya istiklal ya ölüm» demek ki, yeni Türkiye Devleti 
bu asrın yeni milletleri arasında istiklalini elde etmiş olmak, 'bun
lar, arasında ·birincidir. 

Hak ve Müdafaai Hukuktan sonra üçüncü prensip Medeniyettir. 

Bilindiği giıbi Abdullah Cevdet 1913 senesinde şöyle demiştir: 
cBir tek medeniyet var, Avrupa medeniyeti. Onu gülüyle, dikeniyle 
almalıyız.» Atatürk de tam o noktayı garpçılık ve medeniyet pren
sİbini gülüyle, dikeniyle, harfleriyle, laikliğiyle, hatta musikisiyle 
hepsini almış ve Türkiye'de yerleştirmiştir. 

Gördüğüm dördüncü prensip, esas prensip; dış siyasetin ve iç 
siyasetin birbirine bağlanması. Yani asıl 19 Mayıs 1919'dan sonra 
Atatürk'ün hareketi hem iç siyasetin bir devrimidir, hem de dış si-
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yaset vaziyetine tam uyuyor, onun problemlerini uygun ve hünerli 
bir şekilde çözüyor. 

Atatürk, Ankara'da ilk yaptığı konuşmasında aynen şöyle di
yor: «Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir hakikat tanırlar; 
hakimiyeti milliye ... » Teşkilatımızda kuvvayi milliyenin amil ve 
iradei milliyenin hakim olması esası k3ıbul edilmiştir. işe, köyden ve 
mahalleden ve mahalle halkından, yani fertten başlıyoruz. Her ferdin 
mukadderatıyla bizzat alakadar olması lazımdır. Aşağıdan yukarıya, 
temelden çatıya doğru yükselen böyle bir müessese elbette sağlam 
olur. Ve yine vaziyette, yani dış siyaset şartlarını değiştirmek için ve 
iç siyasetten kuvvet almak için danışma ve örgütleme prensiplerine 
dayanıyor. Yani ilk kurduğu teşkilat «Heyeti Temsiliye» ismini alı
yor ve bu Atatürk'ün de dediği gibi, «Milletin Mercii muhaberatı:. 
oluyor .Ondan sonra dediğim gibi, halkçılığı da yani fertten, mahalle
den yukarıya doğru gitmesi prensibini partiye isim olarak veriyor 
ve asıl Atatürk'ün inkılapçı tarafı, bana öyle geliyor ki, o halkçılıkta, 
o temelden çatıya doğru gidişinde hülasa edilebilir. 

Fakat lbana da öyle geliyor ki, Atatürk sayesinde Türkiye, şu 
son 65 sene içinde yalnız bir inkıla!ba değil, üç inkılaba girişmiştir. 

Birincisi Atatürk~ün milli inkılabı. 

ikincisi, İsmet İNöNü'nün Atatürk'ün halkçılığını tam gerçek
leştirmek için 1946. ila 1950 senelerinde başlattığı demokrasi inkılabı. 

üçüncü inkılap da, Türkiye'nin 1983 senesinden beri girdiği 

özgürlük inkilabı, seribest teşebbüs inkılabıdır. Ve her üçünün de 
hem iç ve hem dış şartları bir araya getirdiğini görüyorum. 

Yani Atatürk'ün, Milli inkılabı; bir kere Türk Milletini, Os
manlı imparatorluk ve Enver Paşa'nın Orta Asya imparatorluk ha
yallerinden de kurtarmıştır ve Türkiye'ye, millet olarak bütün ciha
nın milletleri arasında yer sağlamıştır. Ve işte medeniyet inkılabını 
o çerçeve içinde idare etmiştir. 

İsmet iNöNü'nun başladığı demokrasi inkılabı ... bu, Atatürk'ün 
halkçılığını tam manasıyla, yani lbu müessesenin temelden çatıya 

doğru büyümesini sağlamıştır; çünkü ancak partilerin rekabeti saye
sindedir ki, tam bu köy inkişafı ve iktisadi inkişaf işleri hızla git
miştir ve bu Cumhuriyet ve Milli siyaset tam olarak milletin malı 
olmuştur. Aynı zamanda o demokrasi inkıla:bı, tabii Türkiye'nin garp 
milletleri arasında Rusya'ya karşı vaziyetini tarif etmiştir; Türkiye' 
nin NATO'ya ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlanmasına doğ
ru zemin hazırlamıştır. 
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üçüncü inkılap için, - tabii henüz yeni başladığından, kesin ta
rihi hüküm vermek mümkün değildir. - fakat tarih sahnesinde, yani 
aynı gidişe uyduğunu da görüyorum. Çünkü, bir kere Türkiye'nin 
yeni başladığı liberal ekonomi devrimi Türk işçilerinin Avrupa'ya 
ve iş adamlarının Ortadoğuya gitmelerinin sayesinde oluyor ve iç 
ve dış şartları bir araya getiriyor. Hatta Boğaz Köprüsünün serıbest 
teş~bbüs hissedarlarına devredilmesini ben sembolik bir hadise ola
rak görüyorum ve Türkiye'nin tam anlamıyla Avrupa (Batı) ile 
Ortadoğu arasında bir köprü olacağını tahmin ediyorum. 

Atatürk'ün inkilabının temelleri çok esaslı kurulmuş ve otuz -
kırk sene içinde tam olarak milletin malı olmuştur. Demokrasi inkı
labı bundan kırk sene evvel başlamış ve şimdi oturmuştur. üçüncü 
inkılaJbın da aynı şekilde yerleşeceğine inanıyorum. 
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Prof. Dr. Vural SA V AŞ 
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Prof. Dr. Vakur VERSAN 
Marmara üniversitesi Emekli öğretim üyesi 

Dr. Hayrettin ERKMEN 
Marmara üniversitesi öğretim Görevlisi 

Prof. Dr. Yaşar GüRBOZ 
Marmara üniversitesi öğretim üyesi 
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Prof. Dr. tSMET GtRtTLt- Toplantımızın öğleden sonraki pa
nel bölümünü açmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi; Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu ilk Başkanı Aydın Milletvekili Sayın İ. C. 
EGE'ye söz veriyorum. Buyurun efendim. 

iSKENDER CENAP EGE (Aydın Milletvekili) - Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın ARAS, milletvekili arkadaş
larım, Sayın Rektör, sayın profesörler, değerli öğrenci arkadaşları
mız ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
aşağı yukarı bir yıla yakın çalışmasının 23 Nisan'da başlayan Milli 
Egemenlik Haftasıyla, başta Ankara olmak üzere çeşitli illerde serne
resini almakta, bundan da büyük memnuniyet duymaktayız. 

Bilhassa üniversitelerimiz ve üniversiteli gençlerin milli ege
menliğe karşı gösterdikleri hassasiyet ve ilgi hakikaten bizleri çok 
memnun etti, mütehassis etti. Sayın Rektörün bugün Marmara üni
versitesindeki misafirperverliği ve sabahtan başlayan çok olgun ve 
dolgun konuşmalar ve şimdi devam edecek olan panel, Türkiye'nin 
milli egemenlik mevzuu üzerindeki milletçe hassasiyetimizin bir 
sembolüdür. 

Sayın dinleyenler, Sayın Rektörlin bu sabah ifade ettiği tarzda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sadece o çatının altın.~ seçilip ge
len kişilerin değil, milletin meclisi olduğu ve bilhassa gençlik tara
fından desteklenmesi, kendisine ilgi gösterilmesinin Meclisi daha da 
yükselteceğini vurgulamak isterim. Bu bakımdan bizim düşüncele
rimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisini gençliğin malı haline getir
mek, gençliğin ilgisini bunun üzerinde toplamaktır. Bu da Atatürk'le 
bütünleşmekle başlar. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihten itibaren 
Samsun'da, 19 Mayıs'ta civar üniversitelerinin katılacağı bir hafta
lık sempozyum veyahut daha başka şekilde toplantılarla o günü ve 
Atatürk'le bütünleşmeyi ele almak gerekir. Oradan Amasya'ya geçil
diği zaman üniversitelerin katılacağı Amasya'da toplantı yapmak ve 
üniversite hocaları veya öğrencileri tarafından, sadece ders anlatır 
gibi değil, bilhassa genç öğrenci arkadaşlarımın da bu toplantılarda 
fikirlerini beyan etme imkanına kavuşmalarını gerçekleştirmek gere
kir. Sonra Erzurum, sonra Sıvas, sonra Ankara ve nihayet 9 Eylül' 
de tzmir olmak üzere; istanbul'a gelişi tarihinde ve böylece memle
ketimizin bütün sathında, her sene, gençlik ve Türkiye Büyük Millet. 
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Meclisi elele olarak panellerin, toplantıların, konferansların, seminer
Ierin yapılmasında büyük fayda mütalaa etmekteyiz. İnşallah gele
cek yıllarda bütün bunlar kuvveden fiile çıkacaktır. 

Ben çok kısa olarak, bu temelinimi dile getirmek istedim. Sa
bahtan itibaren dinlemiş olduğumuz sayın hocaların, hatiplerin ko
nuşmalarından çok yararlandığımızı tekrar ifade ederek, kendilerine 
teşekkür etmek isterim. · Ancak bu arada toplantı ve panelimize 
katılan sayın konuşmacılara, başta Rektör ve değerli arkadaşım Oğuz 
olmak üzere; Giritli, Rustow, Kaynar, Savaş, Versan, Erkmen ve 
Gürbüz beyefendilere plaketierini takdim etmek istiyorum. 

(Aydın Milletvekili İskender Cenap EGE tarafından plaketler 
dağıtıldı.) 

Prof. Dr. tSMET GtRtTLt - Efendim, bu mütevazi ifadeleri
ne rağmen hayatımızın çok anlamlı ve değerli hediyesinin, başta Sa
yın Rektörümüz olmak üzere hepimizin en mutena köşelerimizi süs
leyeceğinden emin bulunabilirsiniz. 

Şimdi öğleden sonraki paneli yönetmek üzere Sayın Ord. Prof. 
Reşat KAYNAR'ı kürsüye davet ediyorum. 

Kendileri konuşmacıları davet edecekler. Bir de, Sayın Başbaka
nın bir telgraflan var, onu okumak istiyorum. 

«Sayın Prof. Dr. Orhan OG-UZ 
Marmara üniversitesi Rektörü 

Marmara üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Araş
tıi-ma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen (Atatürk, Milli 
Egemenlik ve Gençlik) konulu toplantıya davetiniz için teşekkür 

ederim. Toplantının başarılı geçmesi temennisi ile selam ve muhab
betlerimi sunanm. 

Saygılanmla. 
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Ord. Prof. REŞAT KAYNAR (Başkan) - Değerli milletvekil
leri, Sayın Rektörüm, sayın meslektaşlarım, çok kıymetli dinleyici
lerim; 

Panele başlamadan ve arkadaşlarımı davet etmeden önce, mu
hataplarım genç arkadaşlarıma milli egemenliğin sadece teoride değil, 
ama bu milll egemenliği işletmenin Türk milletinin varlığı veya yok
luğu davası olduğunu söylemek suretiyle sözlerime başlıyorum. 

Milli egemenliği Atatürk getirdi. Milli Mücadelenin iki kanadı 
var : Biri milliyetçilik, ikincisi de milli egemenlik. Atatürk milliyet
çilikle başladı. Milletinin esir olmayacağını ve topraklarına hakim 
bir millet olacağını ve bunun için silahla çarpışacağını, ama kendi 
kaderi üzerinde gene kendisinin etkili olacağını, hakimiyetin bila
kaydüşart millette olduğunu teoride değil, kitapta değil, bu milleti 
benimseyerek, bu milleti severek beyan etti. Bizim Türk inkılabının 
ve Milli Mücadelenin en kuvvetli tarafı bu ; kitaptan gelmedi. XIX 
ve XX nci yüzyıllar inkılaplarında ise kitaptan geliş vardır. Bizde 
kitaptan geliş yok. Bizde millet etki yapıyor, kendi mukadderatı, 
kendi İstikiali ve kendi yaşamı üzerinde Atatürk'ü ortaya çıkarıyor. 
Atatürk milletine etki yapıyor, bu karşılıklı etkiden Türkiye Dev
leti doğuyor. Bu orijinal bir çalışmadır ve orijinal bir eserdir. Bu 
itibarla bizim bu inkılaplarımızda yabancı etkisi aramak mümkün 
değil. Müdafaa-i nefisten (nefsin müdafaasından) doğmuştur ve bu
nun için bulunan ilaç milliyetçiliktir ve milli hakimiyettir; ardından 
medeniyetçiliktir. Bu öyle bir davadır ki, bunun üzerinde durmak, 
işlemek, çalışmak, inanmak gerektir. Çünkü yaşamamız veya yaşa
mamamız buna bağlıdır. Bunu gençlerin çok ciddi bir surette ele 
almalan gerekir. 

Her milletin kusuru vardır, bizim de kusurlanmız olmuştur. 
Çünkü milli hakimiyet rejimini yaşatmak kolay değildir. Biz hala 
milli hakimiyet rejiminin yaşaması için çalışıyoruz. 

Yalnız size bir noktayı söylemek isterim, o da şudur : Tabii 
Atatürk'ün dönemindeki yani başlarken milli hakimiyet rejiminin 
kurulduğu gibi değildi. Sonra çok partili sisteme geçtik. Çok partili 
sistem; bilgi, sabır, müsamaha, kültür isteyen bir rejim; fakat aynı 
zamanda partilerde de değişmesi gereken, değişme itiyadı vermesi 
gereken bir rejim. 

Biz partilerde parti başkanını devamlı olarak bırakıyorduk ve 
ondan sonra doğrı.ıdan doğruya adeta gene tek partili rejime dönü
lüyordn. Ama tek partili rejimin bir mazereti var; çünkü milli mü
cadele yıllannda istiklal . tehlikede, önce onu kurtaracaksın, ama çok 
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partili sistemde müsamaha ve değişiklik lazım. Mevkii savunmaya
cak mevkii bırakacaksın, imkan vereceksin. 

Şimdi gençler, bakın size yaşadığım bir hatırayı nakletmek iste
rim. Bizim rektörümüz hem bilim adamıydı, hem de politikaya gir
me fedakarlığını göstermiştir ve politikaya girdi, mücadele etti ve 
mücadelede eğer kendi partisinde bir demokratizasyonu sağlayabil

seydi büyük bir adım olabilirdi. Bizim rektörümüz bu fedakarlığı 
gösterdi ve fakat gördü ki, bir partide demokratizasyon mümkün 
değildir, tekrar bilim mesleğine döndü. 

Partilerde demokratizasyonu sağlayacaksınız. Bunu sağlayamaz
sanız çok partili sistem, milli hakimiyet rejimi çok güç devam eder. 
Bu itibarla ben Sayın Orhan Oğuz'un büyük Atatürkçü aydın ola
rak politikadaki bu fedakarlığını daima hürmetle hatırlarım. 

Bu itibarla, milli hakimiyet rejimi üzerindeki panele bağlarken 
gençlerimizin karşısında, partilerimizde demokartizasyonun devam 
etmesini, politik hayatımııda demokratik hayatın devam etmesini 
gönülden temenni ediyorum. 

ilk konuşmayı Prof. Dr. Sayın Vakur Versan yapacaktır. Sonra 
Sayın Vural ~avaş ikinci konuşmayı yapacaktır. Daha sonra da 
Sayın Dr. Hayrettin Erkmen hocamız yapacaktır. Son konuşmayı da 
Sayın Prof. Dr. Yaşar Gürbüz yapacaktır. 

Vakur Versan beyefendi, Atatürk ilkelerinde Egemenlik ve 
Gençlik konuşmasını yapacaktır. ikinci konuşma Vural Savaş beye
fendi tarafından «Milli Egemenlik ve Milli Egemenliğin iktisadi Yö
nü». üçüncü konuşma Sayın Dr. Hayrettin Erkmen tarafından «Ata
türk'ün Düşüncelerinde Milli Egemenlik ilkesi», dördüncü konuşmayı 
Sayın Prof. Dr. Yaşar Gürbüz «Atatürkçülük ve Gençlik» konusunda 
yapacaktır. 

Prof. Dr. VAKUR VERSAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanvekili, Başkanlık Divanının Sayın üyeleri, Sayın Rek
tör, sayın meslektaşiarım ve dinleyiciler; müsaadenizle bana ayrılan 
bu müddet içerisinde Atatürk inkılapları, Egemenlik ve Gençlik 
hakkında umumi ve kısa olarak görüşlerimi bildirmek istiyorum. 

Atatürk inkılabının özelliği, bunu milli egemenliğe dayandır

mış olması ve Türk gençliğine emanet etmesidir. 

inkılap, bir sosyal bünyeden çağ dışı inançlan ve müesseseleri 
çıkarıp yerlerine çağdaş inançlar ve müesseseler getirmektir, diye kı
saca tanımlanabilir. Bu da kanımca yeterli değildir; zira çıkanlan 
müesseselerin yerleşip gelişmelerini sağlamak için tedbir almak da 
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gerekmektedir. işte Atatürk bundan dolayıdır ki inkılabı gençliğe 
emanet etmiştir. Onun korunmasını bu inanç ve imanla yetişecek 
gençliğin uyanık bekçiliğine bırakmıştır. 

Egemenlik de inkılap da elde edilmeleri, başarılmaları çok güç 
olan hususlardır. Bunlardan her ikisini birden başarmak Atatürk'ün 
bir üstünlüğünü, bir mazhariyetini gösterir. inkılap ise belli bir 
sınır içinde yaşayan bir toplumun, bir milletin iç hayatında yapılan 
köklü bir değişmedir. Egemenliğe gelince; iç hayatta olduğu kadar 
dış hayatta da başka bir iradeye boyun eğmeden, milletin bağımsız 
bir şekilde hareket etmesini mümkün kılan bir durumdur. Bunun 
için iç ve dış kuvvetiere karşı bir mücadeleyi ve başarıyı zaruri 
kılar. 

Atatürk bu mücadeleyi, hem iç hem de dış kuvvetiere karşı yap
mış ve başarı sağlamıştır. Atatürk'ün istanbul'dan çıkmadan düşün
düğü ve savunduğu Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar 
basmaz uygulamaya başladığı temel teşhis, hakimiyeti milliyeye 
müstenit kayıtsız ve şartsız müstakil bir Türk Devleti tesis etmek 
fikri idi. «Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak
tır.:. diyen Amasya Tamimi, Erzurum ve Sıvas Kongreleri ve kongre
lerde alınan kararlar hep bu ülküye ve ülkü üzerine dayanan bir 
takım alınmış. kararlardır. 

28 Ocak 1920'de istanbul'da Meclisi Mebusanın tasvip etmiş 

olduğu Misak-ı Milli'de hakimiyeti tamdan söz etmek suretiyle bu 
ilkeyi belirtmiş olmaktadır. 

Atatürk, milli egemenliği, buna karşı çıkan iç güçlere karşı sa
vunduğu, yani Türkiye Devletini milli egemenlik ilkesi üzerine ku::-
duğu gibi Türk Devletinin egemenliğini dış güçlere karşı da savun
muştur. Bunu Türk Devletinin dış politikasının değişmez esası ola
rak kabul etmiştir. Daha istiklal Mücadelesinin ortasında, Sakarya 
Meydan Muharebesinden hemen sonra Ankara'ya gelen Fransız tem
silcisi Franklin Bouillon'a şunları söylemiştir; aynen o vaktin lisanı
m muhafaza ederek Meclis zabıtlarından okuyorum : « İstiklali tam 
bizim bugün deruhte ettiğimiz vazifenin ruhu asliyesidir. Bu vazife 
bütün millete ve tarihe karşı deruhte edilmiştir. Bu vazifeyi deruhte 
ederken kabiliyeti tatbikiyesi hakkında şüphe yok ki çok düşündük. 
Fakat binnetice hasıl ettiğimiz kanaat ve iman bunda muvaffak ola
bileceğimize dairdir. Alim, cahil bilaistisna tekmil efradı milletimiz 
belki içinde mündemiç müşkülatı da tamamen idrak etmeksizin bu
gün yalnız bir nokta etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar 
kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta istiklali tammımızın temini 
ve idaresidir. 
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İstikiali tam denildiği zaman bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, 
askeri, harsi ve ilahare her hususda istiklali tam ve serbest ii tam · 
demektir. Bu saydıklarıının herhangi birinde istiklalden mahrumiyet 
millet ve memleketin mana-i hakikisi ile bütün istiklalinden mah
rumiyeti demektir.» 

Büyük zaferden sonra imzalanan Mudanya Mütarekesi bu esasa 

dayanmaktadır. Yani tam istiklal esası vardır. 

Lozan'da yapılan diplomatik mücadelenin uzun ve kesin oluşu 
da hem bu ilkenin, milli. egemenlik ilkesinin, yani istiklali tam pren
sibinin batılılarca kabul edilmek istenmemesinin bir neticesidir. Os
manlı imparatorluğunun son asırlarında bu devlet üzerinde menfaat 
yuvaları kurarak, egemenliğe bir nevi ipotek koymuş olan Batı dev
letleri Türkiye için istiklali tam prensibini bir türlü kabul etmek 
istemiyorlardı. Onun içindir ki Lozan Barış görüşmeleri Yunanlılarla 
savaş neticesine ilişkin meselelerin görüşüldüğü bir konferanstan 
çok Türk'ün egemenliği için tarihe karşı açılmış bir savaş niteliği 
taşımaktadır. 

Bu kadar mücadeleler ve zorlukla elde edilen milli egemenliğin 
onu izleyen inkılapların muhafaza ve idamesinin güçlüğünü Atatürk 
çok iyi biliyordu. Nitekim 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde aynen şunları söylemiştir : « Yetişecek çocuklarımıza ve genç
Ierimize göre bunların görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun, 
en önce ve her şeyden evvel Türkiye'nin istiklalini, kendi benliğine 
ve milli menfaatlerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele 
etmek lüzumu öğretilmelidir. Milletlerarası ·cihan vaziyetine göre 
böyle bir mücadelenin gerektirdiği ruhi unsurlar ile mücehhez olma
yan fertler ve bu mahiyette fertlerden kurulu olmayan toplurnlara 
hayat hakkı yoktur.» 

Atatürk buna inandığı içindir ki daha Sakarya Savaşı esnasında 
Ankara'da bir maarif şfırası toplamış ve gençliğin sorunlarını tartış
tırmıştır. Nitekim zaferden sonra kendisine «İşte memleketi kurtar
dınız, şimdi ne yapmak isterdiniz ?» sorusuna : «Milli Eğitim Ba
kanı olarak milli irfanı yükseltıneye çalışmak en büyük emelimdir.» 
cevabını vermiştir. 

Atatürk, milli egemenliğe, Türk gençliğine ve onun eğitimine 
verdiği önemi, 1925 tarihinde Konya'da öğretmeniere yaptığı konuş
mada da ortaya koymuştur. 

Bu konuşmada Atatürk öğretmeniere hitap ederek şöyle de
miştir : «Türkiye Cumhuriyeti fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve 
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yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli ,bu vasıfta karakterli 
yetiştireceksiniz. Milletleri hayatta tutanlar eğitimcilerdir. Onlar
dır ki toplumları gerçek millet haline getirirler. Yürümekte olduğu
muz terakki ve medeniyet yolunda şimdiye kadar olduğı.ı gibi bir
birinize istinat ederek ve hep beraber milletin iradesine dayanarak 
yürümekte devam etmeliyiz. Milletimizin almaya mecbur olduğu 

merhaleler büyüktür. Vasıl olunması zaruri olan hedefler çoktur. 
Behemahal bu merhaleler alınacak ve aydınlık hedeflere varılacaktır. 
Onun için birbirimize verilecek işaret ileri, ileri, daima ileri olma
lıdır.» 

Bütün bu hulasa ettiklerirole Atatürk'ün yaptığı inkılapların 

felsefesini, egemenlik anlayışını ve Türk gençliğinin kendi açısın

dan arzularını belli etmiş oluyorum. 

Hulasa etmek istersem şunu söyleyebilirim; Atatürk Türkiye 
Cumhuriyetini, Türk Devletini kurarken hareket ettiği fikir ve esas 
milli egemenliktir. Uzun asırlar içeriye ve dışanya karşı ihmal edil
miş olan milli egemenlik fikrini Türk Devletinin temel taşı olarak 
kabul etmiştir. Atatürk'ün ikinci dayandığı nokta, Türk Milletini 
ve Türk Devletini kendi ifadesi ile çağdaş medeniyet seviyesine ulaş
tırmaktır. Bunun için de ileri hamleleri daima Türk milletine bir reh
ber, bir slogan olarak göstermiştir. 

Milli Egemenliği ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmayı temin 
edecek muhafızları ise, her yıl birbiri arkasına yetişecek aydın fikirli 
gençlere emanet etmeyi düşünmüş ve bunu herkesten daha iyi bir 
şekilde 1926'da Türkiye Büyük M~llet Meclisinde söylediği nutkun 
gençliğe hitabesi olarak hepimizin ezbere bildiğimiz sözlerinde en 
iyi bir şekilde ifade etmiştir. Türk Milletinin bekası ve gelişmesini 
Atatürk'ün bu direktiflerinde aramak gerektiği kanaatındayım. 

Prof. Dr. VURAL SA V AŞ - Yüce Meclisin Sayın Başkanve
kili, değerli üyeleri, Sayın Rektörüm, değerli meslektaşlanın ve çok 
sevgili öğrenci kardeşlerim; 

Benim tebliğ konum milli hakimiyetin ekonomik yönden ince
lenmesi olacak. Seçimler niçin yapılır, niçin siyasi partiler birbirle
riyle amansız bir rekabet içindedir ve nihayet niye seçimlerle oluşan 
Meclis en yüce organı teşkil eder? Bunlar üzerinde durmak, ancak 
bunlann ekonomik temellerine inmek çabası içinde olacağım. 

Hepinizin bildiği gibi, devlet kavramının tarihi gelişimi sonun
da, bugünkü devlet «Sosyal refah devleti:. adını almıştır ve sosyal 
refah devletinin dışa karşı ulusun bağımsızlığını korumak, içte em-
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niyet ve adaleti sağlamak ve sonra da toplum refahını yükseltmek 
amaçları etrafında belirlendiğini görüyoruz. Bu açıdan konuyu ele 
alırsak, politika bir aksiyondan ibarettir. Ulusun bağımsızlığını koru
yacak, vatandaşlar için de emniyet ve adaleti sağlayacak ve sonra 
da toplumun refahını yükseltecek. Bu üç amaca yönelik bu aksiya
nun fikri temelini iktisat teorisi oluşturur. 

iktisat teorisi, toplum refahını belirleyen unsurları, toplumun 
amaçlarının ne olması gerektiğini ve sonra da bu amaçlara ulaşmak 
için yönetenlerin elinde bulunan araçların neler olduğunu, araç
larla amaçlar arasındaki dengenin nasıl sağlanacağını anlatmak, orta
ya koymak suretiyle bir aksiyondan ibaret olan politikanın, toplu
mun isteklerine, arzularına uyma biçiminde şekillenmesini sağlar. 

Bu açıdan görülüyor ki, siyaset ve iktisat bir bütünün ayrılmaz iki 
parçasıdır. 

Ancak iktisat, kişisel çıkarlarla toplumsal çıkarlar arasında 

her zaman bir dengenin sağlanamayacağının bilinci içindedir. Do
layısıyla kişisel çıkarla toplumsal çıkar arasında ne zaman bir çelişki 
ortaya çıkabilir, bu çelişki nasıl giderilebilir konusu iktisat teorisi
nin ve politikasının temel sorunlarından biridir. 

öbür taraftan kişisel çıkarlar sözkonusu olduğu zaman bile, 
kişinin bugünkü çıkarıyla yarınki çıkarı da birbiriyle uyuşmayabilir. 
Bugün ulaşılmak istenen bir amaç, sağlansa bile, yarın meydana 
getirebileceği çok daha büyük sakıncalar yönünden gerçekleştiril

memelidir. Bu açıdan da iktisat amaçları zaman boyutu içerisinde 
kişilerin ömürlerini de aşan toplumun ebedi hayatı içerisinde de 
birbirleriyle nasıl dengeleneceğini tespit etmeye yöneliktir. 

Bütün bunlardan ortaya çıkan iki sonuç vardır; bunlardan birin
cisi şu : Kişiler için bugün doğru olan yarın doğru olmayabilir. 
Kişiler için doğru olan uzun dönemde ve kısa dönemde toplum için 
doğru olmayabilir. Biz iktisatçılar birinin refahını azaltınadan bir 
başkasının refahını yükseltmek mümkünse, toplumda hala ekonomik 
yönden bir şeyler yapılabileceğinin mümkün olduğunu söyleriz. Bu 
optimalite dediğimiz kavramdır. Ancak, siyaset alanında, aksiyon 
alanında ne yazık ki iktidarlar bu serbestiye de sahip değildir. Bir 
başka deyişle birilerinden alınaclıkça siyasi iktidar başkalarına bir 
şeyler verme imkanına sahip değil. işte bu açıdan baktığımızda siya
setle iktisadın, az önce de söylendiği gibi, bir bütünün ayrılmaz par
çaları olduğu ortaya çıkıyor. 

iktisat teorisinin ve politikasının politikacıya yardımcı olacağı 
çerçeve bu beraberlik alanlan içerisinde belirleniyor. Bu açıdan bak-
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tığımızda iktisatçılar için politika ve demokrasi, milli egemenlik bir 
karar alma yöntemidir. Bugüne kadar insan aklının keşfedebildiği 
en büyük karar alma yöntemidir. Dolayısıyla genel ve eşit oy ilkesi 
diye bilinen bu karar alma mekanizması siyasal partileri ve politika
cıları, «Olmazsa olmaz» demokrasinin ayrılmaz parçaları haline ge
tirir. Onun içindir ki demokrasiden, milli egemenlikten söz edildiği 
zaman, siyasal partiler ve politikacılar rejimin ve mekanizmanın 
aynlmaz parçalarıdırlar. Siyasal partiler kendi parti programlarıyla 
genel ve eşit oy ilkesi sistemi içerisinde toplumsal tercihlere hitap 
ederler. Toplumsal ter~ihleri yansıtabildikleri ölçüde iktidar olurlar 
ve iktidar olduktan sonra da milli egemenliğin sağlanabilmesi için · 
kendilerine oy veren seçmenierin siyasal beklentilerini gerçekleştir
meye yönelirler. Bu andan itibaren karşımıza yine iktisat çıkar. 

Genel ve eşit oy ilkesine göre seçilmiş bir siyasal iktidarın amaçlan 
neler olacaktır, araçları neler olacaktır? Bu açıdan siyasi rejimierin 
tarihsel gelişimi incelendiğinde, düşük gelirli seçmenlerden oy alan, 
o seçmen grubunca desteklenen siyasal partiler iktidar olduğunda 
amaçların öncelik sırası genellikle şöyle belirlenmektedir; birinci 
öncelik tam istihdama verilmekte. O öncelik sırasına göre adil gelir 
dağılımı, kalkınma hızının yükseltilmesi, fiyat istikrarının sağlan

ması ve ödemeler bilançosu denkliğinin sağlanması amaçları gel
mektedir. Yine düşük gelirli seçmen grubunun oylarıyla iktidar 
olmuş siyasal parti, bu saydığım öncelik sırasına göre amaçlara 
ulaşmak istediği zaman, kullandığı araçların da öncelik sıralaması 
şöyle belirlenmektedir : önce vergileme araçları gelmektedir. Bunu 
mali yardımlar, transfer ödemeleri, devlet harcamaları, gümrük so
runları, dış ticarette serbesti sistemi ve nihayet dolaysız kontrol 
araçları seçilmektedir. 

Yüksek gelirli ' seçmen gruplarından oy alarak iktidara gelen 
siyasal partilerin amaçları ise, şöyle bir önceHk sırasına kavuşturul
muş görünmektedir; 

Birinci amaç fiyat istikrarına verilmektedir. Daha sonra öde
meler bilançosu denkliğinin sağlanması, kalkınma hızının yükseltil
mesi, tam istihdama ulaşılması ve adil gelir dağılımının sağlanması 
amaçları gelmektedir. 

Araçlar da kendi aralarında önceliği şöyle almaktadır : Faiz 
oranlarının reoskontu oranlarının kullanılması, para arzının ekono
mik ihtiyaçlara göre ayarlanması, tahvil, hisse senedi gibi kıymetli 
senetierin alım - satımı yapıldığı sermaye piyasalarının geliştiril

mesi, ·kredi mekanizmasının selektif tarzda kullanılması, döviz 
kuru politikasının kullanılması ve bütün bu uygulamalarda birinci 
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düşük gelirli seçmen gruplanna dayanan siyasal partiler daha yo
ğun bir devlet kontrolüne, planlama olsun veya olmasın, ikinci grup 
siyasal iktidarlar da piyasa mekanizmasının serbest işleyişine büyük 
ağırlık vermektedirler. 

Tabii az sonra değineceğim gibi, bunlar, düşük gelirle seçmen 
gruplarına dayanan, yüksek gelirle seçmen gruplarına dayananlar 
olarak sınıflandırıldığı gibi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ge
lişme düzeyine bağlı olarak da şekilleneceklerdir. Onu da az sonra 
dikkatierinize sunacağım. 

Sabahleyin Sayın Rektörüm konuşmasında parlamentonun çe
şitli aşırı uçlara mensup kişiler tarafından pejoratif anlamlı sözlerle 
küçük düşürüldüğüne değindiler. Gerçekten de bu konu çok dikkatli 
olmamız gereken bir konudur. Ancak, yüce Meclisin bu yüceliği ora
nıpda baskı gruplarının etkisi altında kalacağını da bir demokratik 
gerçek olarak kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla milli egemenli
ğin ekonomik yönüne baktığımız zaman baskı gruplarının parla
mento ile olan ilişkisine de büyük ağırlık vermemiz gerekir. Onun 
için, parlamenter demokratik rejimlerde halkın amaçlarının gerçek
ten belirlenmesi, milli egemenliğin gerçekten tecelli etmesi için 
yüce Meclisin yanında kendisi ile ilişki içinde bulunan başka organ
Iara da göz atmak, onlann bir baskı olarak Meclis çalışmaları üze
rindeki etkinliklerini de göz altında, dikkat önünde bulundurmak 
gerekir. Bunlar sendikalar, üniversit(')ler, mesleki kuruluşlar ve ba
sın olarak sıralanabilir. Bunların her birinin şu veya bu ölçüde top
lumun bir kesiminin ekonomik çıkarlarının savunucusu olacağı ve 
bu kişiliği ile Meclis üzerinde etkili olmaya gayret göstereceği de 
dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Burada dikkatinizi çekeceğim bir nokta, 12 Eylül öncesinde ya
nıldığımız noktalardan birisi olacak. Bazı siyaset bilimcilerinin öne 
sürdüğü gibi demokrasi, sosyal ve ekonomik içeriği olmayan meka
nik bir yöntem biçimi değildir. Aksine demokrasinin sosyal ve eko
nomik çok önemli bir içeriği vardır. Daha önce de belirttiğim gibi 
toplumun büyük çoğunluğunca benimsenen amaçların ve bu amaç
lara ulaşmak için yine toplumun büyük kesimince benimsenen araç
ların seçimi, demokrasinin gerçekten halka dayalı siyasi partiler 
aracılığı ile halkın nabzının her gün ölçüldüğü bir insancıl içeriği 

olduğÜndan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Vatandaşlarının amaç
lar ve araçlar yönünden tercihini, bunlar arasındaki önceliğini günü 
gününe izleyemeyen bir demokrasinin, bizim savunduğumuz bir ba
tılı demokrasi ile uzaktan ve yakından ilişkisi yoktur. 
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Az önce düşük gelirli seçmen grupları ve yüksek gelirli seçmen 
grupları tarafından desteklenen siyasal iktidarların, amaç ve araç 
tercihierindeki sıralamalardan söz ettim. Kuşkusuz bu sıralama siya
sal iktidarın fonksiyon icra ettiği toplumun ekonomik kalkınma dü
zeyiyle yakından ilgilidir. Ta Aristo'dan günümüze kadar demok
rasinin kurulabilmesi, kendini devam ettirebilmesi için ülkenin eko
nomik gelişme düzeyini büyük ölçüde sağlamlaştırmış olmasına dik
kat çekilmiştir. Çeşitli siyaset bilimcileri demokrasiyi gelişmiş ülke
i~rin rejimi olarak tanımlarken, bu demokrasi ile ekonomik gelişme 
arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istemişlerdir. Gerçekten de eko
;1omik kalkınmanın sağlanması, bir taraftan gelir düzeyini yüksel
terek, diğer taraftan fertlerin ekonomik güvenliğini artırarak, diğer 
taraftan da eğitim düzeyini yükselterek ülkede hem demokrasinin 
kurulmasını ve hem de devamlılığını sağlayacak diğer yan etkileri 
vardır. ülkede ekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse fertler 
arasındaki çıkar çatışmaları şiddetini o kadar kaybeder. Dolayısıyla 
zenginlik, sanayileşme dere.cesi, eğitim düzeyi yüksek, bir ülkede çe
şitli ekonomik gruplar, çeşitli sınıflar arasındaki çatışmanın şidde

tini önemli ölçüde azaltacağı ve siyasal iktidarın köklü reformlar 
düşünme, bunlan topluma empoze etme yerine marjinal ayarla
malarla toplum amaçlarına ulaşmasını sağlayabileceği açıktır. Bir 
başka deyimle, gelişmiş ülkelerde demokrasiyi kurmak ve yaşatmak 
çok kolaydır. Türkiye gibi ekonomik alanda hala büyük eksikleri 
bulunan ülkelerde demokrasi sabır isteyen, karşılıklı hoşgörü isteyen, 
eleştiren, fakat yıkınayan bir zihniyeti, bir sosyal dayanışmayı ge~ 
rektirir. 

Az gelişmiş ülkelerde, üzerinde durulması gereken bir seçmen 
grubunun orta sınıfı oluşturan bir grup olduğuna dikkatinizi çek
mek isterim. Bu sadece toplumun en geniş seçmen kitlesini oluştur
duğu için değildir. Orta sınıfın bütün bu açıklamalanından da kolay
ca anlaşılabileceği gibi, en gelenekçi, en muhafazakar kesimini oluş
turması nedeniyle de böyledir. Az gelişmiş ülkelerde ekstrem sol ve 
ekstrem sağ görüşlerin kendilerini dinleyen kulaklar bulabilmesi, 
kendi etkilerinde kalabilecek beyinler bulabilmesi ne yazık ki eko
nomik güçlüklerden kaynaklanmaktadır. 

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, gelir seviyesinin mutlak düşüklü
ğünden daha olumsuz etkiler yaratan bir durumdur. Şunu söylemek 
istiyorum : Bir toplumun bütün fertleri, batı standartianna göre 
düşük bir gelir seviyesi altında olabilir. Bu elbette demokrasinin 
kurulması ve devamı için bir güçlüktür. Ancak bundan daha büyük 
bir güçlük vardır, buna dikkatierinizi çekmek istiyorum. Bu da 
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gelir dağılımındaki eşitsizliğin büyük olmasıdır. Herkes orta gelir 
düzeyinde ise veya büyük bir kesim orta gelir düzeyinde ise, bunun 
yarattığı güçlükler yanında fakirler arasında dahi şiddetli bir gelir 
dağılımında dengesizlik varsa, bunun hem demokrasinin kurulmasın
da ve hem de devamında çok büyük tehlikeler yaratacağı dikkatler
den kaçmamalıdır. 

Aynı şekilde gelir düzeyi yüksek olmayan toplumlarda demok
ratik mekanizmanın bürokrasiyi de dejenere edecek bir şekilde işle
diğini görüyoruz. Batı dillerinde «mepotizm» diye bilinen yakın eş, 
dost ve akrabaların kayırılması, ekonomik çıkarların dağıtımında 

adaletsizliklere rastlanması yine az gelişmiş olmanın, ekonomik dar
boğazlar içinde bulunmamızın bir doğal sonucu olarak ortaya çıka
bilir. Dolayısıyla burada demokrasinin sağlıklı işlemesi için gerekli 
sağlam bürokrasinin de ekonomik güçlükler nedeniyle tehlike altına 
girdiğini görüyoruz. 

Ekonomik kalkınmanın bu olumlu yanları yanında demokrasi 
açısından olumsuz bir yönüne de dikkatleri çekmek istiyorum. Yine 
pek çok iktisatçının ve siyaset bilimcinin üzerinde durduğu bu olum
suz yönü şudur : Kitlelere genel ve eşit oy ilkesiyle siyasal iktidar
ları etkileme gücü verildiği zaman, zaten kıt olan kaynakların tüke
time kayması, sennaye birikimine doğru yönlendirilmekten vazgeçil
mesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Sözlerimi şöyle özetleyerek bitir
mek istiyorum; eğer özeti, kendi ülkem, Türkiyem açısından yapa
cak olursam, durum şudur : Türkiye'de demokrasi toplum tercihle
rini hem amaçlar ve hem de araçlar yönünden kuşkusuz en iyi şekil
de yansıtacak karar alma mekanizmasıdır. Bu karar alma mekaniz
ması üzerinde hepimiz büyük hassasiyetle dunnalı ve bu mekanizma
nın anzasız işlemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ancak açık
lamalarımda eğer ortaya koymayı başarabilmişsem bu hizmeti hepi
mizin politikayla uğraşarak değil, ama hepimizin kendi alanımızda 
batılı meslektaşiarımızla yanşarak, kendi alanımızda en iyiye ulaş
mak çabasıyla gerçekleştirebileceğimiz dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Politika politikacılann işi olmalıdır, ama hepimiz kendi meslek
lerimizde yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalışmalıyız. öyle 
sanıyorum ki Türk Gençliği için de buradan iki mesaj çıkabilir. Bun
lardan bir tanesi, demokrasiye mutlak sahip çıkmaları, ikincisi, ger
çekten demokrasiyi korumak istiyorlarsa öğrencilikte evvela iyi bir 
öğrenci olarak, sonra da atıldıkları meslek dalında en üstün düzeyde 
bir meslek sahibi olarak bunu yapabileceklerinin bilincine enneleridir. 
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Dr. HA YRETTtN ERKMEN - Sayın Rektör, Millet Meclisi
nin Muhterem Divanı, değerli arkadaşlarım; benim konum cA tatürk 
Düşüncesinde Milli Egemenlik ilkesi». Bana bu konuyu tevcih edip 
konuşma fırsatı verdikleri için, hem Sayın Rektöre, hem Sayın Gi
ritli'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle konum üzerinde şim
diye kadar yapamadığım bir incelemeyi, şimdiye kadar düşünemedi
ğim bir mesai vermek imkanını bana bahşettiler. 

Konu bir yanı ile siyasi, bir yanıyla hukuki, bir yanıyla felse
fidir. üç boyutlu bir konu. Tabii bu konuyu biz panel çerçevesi için
de görüşeceğiz ve ben sizlere düşündüklerimi aktarmaya çalışaca
ğım. 

Evvela konuya girmeden önce Atatürk'ün bu konuya el atar
ken yahut da Atatürk kurtuluş hareketine katılmak üzere yola çık
tığı zaman nasıl bir görüntü görüyordu ve Atatürk milli egemenlik 
fikrine ne zaman ve ne suretle vasıl olmuştur, bunları araştırmaya 
çalışacağım. 

önce Lord Kinross'un bir pasajını okuyacağım size. Lord Kin
ross bildiğiniz gibi «Atatürk» konusunda çok tanınan bir kitap 
yayınlamıştır. Lord Kinross şöyle diyor : «Mustafa Kemal hem ken
disi hem de yurdu için büyük önem taşıyan bu devreye kırkına yak
laşmış, olgun ve kendine güvenen bir savaşçı olarak başlıyordu. Ge
ride bıraktığı en güç çetin savaşçılığında askerlik alanındaki göre
vini ortaya koymuştu. Şimdi siyaset ve devlet adamı olarak da ken
dini göstermesi gerekiyordu. için için kaynadığı halde istediğini yap
maya imkan bulamadığı yıllardan sonra aradığı zor ve atılganlık 

isteyen iş şimdi karşısına çıkmıştı» . Gerçekten tabioyu Kinross bize 
çizmiş. Atatürk bu ruh haleti içinde göreve katılmak üzere Anadolu 
topraklarına ayak basıyor. Ayak bastığı zaman imparatorluğun, 

devletinin, ülkesinin karşısında bulunduğu manzarayı da bir edebi 
ve siyasi tablo halinde Büyük Nutkunun hemen başlangıcında belir
tiyor. Eski dille yazılmış olması öğrencilerimizin yer yer anlamalarını 
güçleş tirecektir; onun için bu nefis tabioyu okumadan sadece ülke
nin karşısında buhmduğu manzarayı resmettiğini ve buradan ara
nan çareleri ve aranması lazım gelen çareleri ·ve güçlüğünü ifade 
etmekle yetineceğim. 

Şimdi aranan çareler ve aranması lazım gelen çareler konusun
da biraz duraklamak gerekiyor, konuşmamızın daha iyi anlaşılabil
mesi için. 

Atatürk Büyük Nutkunda aranan çareleri sıraladıktan sonra 
bunları şöyle sıralıyor : Birisi ingiltere'nin himayesini talep etmek. 

47 



ikincisi Amerika mandasını talep etmek. üçüncüsü mahalli kurtuluş 
yollarını aramaktır. üç buğutta toplamış o zamana kadar. Gerek 
basında, gerek fikir hayatında, gerekse devlet adamları tarafından 

ileri sürülen tespitleri bu üç esasta toplamış. 

Arkasından da şunları söylüyor : «Efendiler, ben bu kararların 
hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların istinat ettiği bütün 
deliller ve mantıklar çürüktü, esassızdı. Hakikat halde içinde bu
lunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti temelleri çökmüş, ömrü tamam 
olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı, ortada bir 
[," uç Türkün banndığı bir ata yurdu kalmıştı. » Buraya dikkatinizi 
çekiyorum : «Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kal
mıştı. Son mesele bunun da taksimini teminle uğraşmaktan ibaret
tir. «Osmanlı Devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet bun
ların hepsi mefhumu kalmamış birtakım birnana-i lafızdan ibaretr 
tır.» «Anlamsız kelimeler» diyor ve kendi kararını koyuyor : «Efen
diler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı, o da hakimiyeti mil
liyeye müstenit bilakaydü şart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis 
etmek.» işte Atatürk yola çıkarken misyonu ve vizyonu buydu. Mis
yonu icabı yeni bir Türk Devleti meydana getirmek, eskisinden artık 
ümidi kesmiştir, eskisi dağılmıştır ve topadanması mümkün değil
dir. Yeni devlet kurulması gereklidir. Yeni devlet nasıl kurulacak? 
Bir devletin kurulması bildiğiniz gibi evvela bir toprak ister. Sonra 
üzerinde yaşayan halk, özgür halk ister, hür halk ister, kendi ira
desiyle ne dilediğini belirtebilecek bir halk topluluğu ister. Bunların 
meydana getirdiği siyasi teşkilata da devlet denir. Ortada vatan yok. 
Var da kimin elinde kalacağı belli olmayan topraklar halinde bir 
vatan görüntüsü var. Evvela bir sınır çizilmesi lazım. N e yi istiyo
ruz, nerede oturacağız, nerede devleti yeniden tesis edeceğiz? Bu
nun belirlenmesi lazım. Sonra? .. Bu devletin temeli ne olacak? Onu 
da ifade ediyor. Hemen burada irade-i milliyeden bahsediyor, ulu
sal egemenlikten bahsediyor. Devletin temeli milletin iradesiyle mev
cuttur. Böylece misyonunu ortaya koyup vizyonunu belirttikten son
ra çalışmalara dönülüyor. 

Burada bir soru sorulabilir : Acaba Atatürk ulusal egemenlik 
fikrine nasıl, ne zaman varmıştı? Osmanlı imparatorluğu birkaç 
yüzyıldan beri dağılma halinde görülüyorrlu ve denemeler hiçbir 
sonuç sağ layamamıştı; ama Osmanlı imparatorluğunun sınırları için
de devletin bekasını sağlamak, milleti esarete düşmekten korumak 
için düşünür insan vardı, vatanperver insan vardı; onların teklif ve 
düşünceleri biliniyordu. Bunların hiçbirisinde milli egemenlik fikri 
yoktu. Atatürk'ten evvel milli egemenlik fikri yok! Mevcut devleti 
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koruma endişesi var. Mevcut devlet de o zaman sultanlık. Sultanlıkla 
rlevlet iç içe. Sultanla devlet bir bütün teşkil ediyor, ülke ise sulta
nın mülkü sayılıyor. Onun için arayışlar hep imparatorluğu devam 
ettirmek, topraklarm kaybına engel olmak istikametinde idi. Bazı

ları , diğer arayışlar da batılılaşma yolunda bir çare aramayı düşü
ııüyorlar. Bir de hayranı bulunduğum büyük devlet adamı Mustafa 
Reşit Paşa tarafından islama dönüş tavsiye ediliyordu. islamın bi
hakkın tatbik edilmesi, devri saadete dönüş , hilafetin etrafında bü
tünleşme teklifi vardı ve bir de milliyetçilik cereyanı vardı. Milli
yetçilik bazen Osmanlı sınırlarını da aşarak uzaklara kadar uzanan 
hir milliyetçilik kavramı şeklinde tecelli ediyordu. Ama bunların 
arasında hiçbirinde bi:r devleti milletin iradesine bağlı, hakimiyetin 
millete ait olacağı biçimde yenilernek düşüncesi yok. 

Ulusal egemenlik fikrini Atatürk kafasında yoğurmuş, benim
semiş; ama bunu nasıl kabul ettirebilecektir? Ulusal egemenlik de 
bir bilinç i şidir, tıpkı özgürlük gibi. özgür olduğu bilincine eri şme
miş bir kişiyi özgürlük istemeye sevk edemezsiniz veya özgürlük 
Uzerinde kavga vermeye sürükleyemezsiniz. Bir millet eğer ege
menliğin kendisine ait olması lazım geldiğin~n bilincine erişememişse, 

onu da ayağa kaldırmak ve bu görüş üzerinde devleti kurmak fev
kalade zor olur. 

Türk Milleti Osmanlı imparatorluğunun temel unsurunu teşkil 
ediyor. Tabii hedef, milletin kendi iradesiyle devleti kurma alışkan
lığına ve geleneğine ters düşüyor. Böylece bir devlet müessesesinde 
yetişmiş gelmiş, geleneklerine bağlı bir topluma, «Hayır, sen kendi 
iradenle devletini kuracaksın, seni idare edecek kişileri sen tayin 
edeceksim diye kabul ettirebilmek epey bir cesaret· işidir; ama Ata
türk'te bu cesaret var. Atatürk bu cesareti kendisinde buluyor ve 
bu fikri telkin etmeye, yaymaya, yerleştirmeye daha ilk günden 
itibaren hemen girişiyor. Bunun örı;ıeklerine biraz sonra kısaca temas 
edeceğim; ama Atatürk buraya nasıl varmlş nasıl varabilmiş. soru
sunu Kinross da kendisine sormuş olacak ki, bu konuda şöyle diyor : 
«Mustafa Kemal, Havza ve Amasya'da askeri mukavemetin teme
lini atmıştı. Şimdi de emrinde bunun siyasi karşılığını koyacaktır. 
Kongreyi açış nutkunda istilanın iki temel ilkesini · ortaya attı. Bun
lardan biri milletin haklan, öteld halkın iradesiydi. ilki ikincisine 
dayanılarak yeni bir hükümet kurulmasını gerçekleştirdi, Mustafa 
Kemal önderliğindeki hareket sadece Jöntürklerinki gibi yukarıdan 
inen ve iktidarın birkaç kişinin elinde toplanmasl ile sonuçlanan 
askeri bir hareket olmayacaktı. Aksine şimdiye kadar ne Türkiye'de 
ne de başka bir Doğu ülkesinde uygulanmamış biçimde milletin sine-
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sinden çıkmış bir çoğunluk idaresi hareketi olacaktı. Türk halkı
nın bütünü tarafından seçilmiş ve tutulmuş bir rejim kuvvetinde 
halk çoğunluğunun dilek ve karannı alan bir hükümet olmalıydı. 
Mustafa Kemal'in Erzurum'dan sonra bütün Anadolu'd~ durmadan 
tekrar edeceği mesaj i şte buydu. Buraya dikkatinizi rica edeceğim. 
Çünkü biliyorsunuz bu mesajın yayılması ve Osmanlı imparatorlu
ğunun Batılı unsurlarıyla demokrasinin Türkiye'nin bugünkü dünya 
içerisinde yaşayabilmesi için gereken tek siyasi temel olduğunu an
lamış bir insanın mesajı idi. Atatürk, Türk Milletinin 20 nci yüzyı
lın başında artık demokratik bir düzen içinde yaşaması gerektiğini, 
bekasının da buna bağlı olduğunu anlamış bir insan olarak kendisini 
hizmete arz ediyor ve millete devamlı olarak «bağımsız olacaksınız, 
iradenizle devletinizi kuracaksınız:. fikrini o vesileyle her teşkilatta 
telkin etmeye çalışıyor. N asıl varmış bu fikre? Evet, örneklerini de 
okuyarak, ama düşünerek varmış. Atatürk'ün düşünce yapısı itiba
riyle hamur gibi yoğurup koparması kolayca anlaşılacak bir husus
tur. Çünkü Atatürk'te engin bir seziş gücü ve güçlü bir kişilik 

vardır. Sezgisi fevkalade gelişmiş, olağanüstü bir zamanlama kud
retine sahiptir. Karar ve irade gücü vardır, cesaret ve metanet var
dır, meşruiyetçidir. işte bu vasıfları gözden geçirdiğimiz zaman Ata
türk'ün bu fikri nasıl yoğurup nasıl millete malettiğini kolaylıkla 
anlamak, örneklendirrnek mümkün. 

Atatürk daha işe başlarken Osmanlı imparatorluğunun ömrü
nü tamamladığını hemen ifade ediyor. Bu sezişle yakaladığı hakikati 
bir devlet kurma lüzumu fikrine oturttuktan sonra bir devletin teme
lini aramak gereğiyle karşı karşıya geliyor. O zaman eğer tekrar 
çökmüş olana dönmek imkanı yoksa o zaman ve bugün geçerli temeli 
olarak ulusal egemenliği seçmesi gayet mantıklı ve isabetli. Ama 
buna varmak kolay değil ki, alışkanlıklar var, müesseseler var. Bü
tün bu alışkanlıklan aşarak, müesseseleri yıkarak bir anda yepyeni 
bir binayı kurmak ve ona teşebbüs etmek başarısızlığa baştan rıza 
göstermek gibi yahut mahkum olmak gibi bir sonuç doğuracak. 

Ama Atatürk'te fevkalade bir zamanlama faktörü var. Neyi ne za
man yapacağını, neyi ne zaman söyleyeceğini, ne zaman söylemeyece
ğini diyebilirim ki gelmiş geçmiş devlet adamları arasında Atatürk 
kadar iyi bilen yahut iyi kullanan insana çok az rastlanır. Atatürk' 
ün amaçları; padişahı, hilafeti kurtarmak istikametinde gelişirken 
Atatürk; bu devleti, gelecek devleti, kurmasını düşündüğü devletin 
artık hilafetle birlikte veya sultan simgesini teşkil edeceği bir dev
let olmayacağını anlamış, kararına varmış, fakat konuşmalannda 

diyor ki : Meclisi açış konuşmasından okuyorum : «Hilafet ve sal
tanat makamının kurtanlmasına muvaffak olduktan sonra padişa-
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hımız ve islamların halifesi olan efendimiz her nevi baskı ve zor
dan uzak ve tamamıyla hür ve müstakil olarak kendini milletin sadık 
kucağında gördüğü gün yüksek meclisimizin tanzim edeceği kanuni 
esaslar içinde üstün ve saygıdeğer yerlerini alacaklardır. » Padişahı 

kurtarmak değildir amacımız. Bizim amacımız vatanı kurtarmak, on
dan sonra kendisine siz statü tayin edeceksiniz, kendisi değil. Artık 

padişahın yetkisini burada kaybetme yoluna girdiğini ifade ediyor. 
Siz ne derseniz o olacak, ama şeyhülislam bir mevkide bulunacak. 
Hakikaten şeyhülislam bir mevkide tutuldu, hiçbirine bir şey yapıl
madan Türkiye'den ayrılmalarına izin verdile Başka iktidarların ba
şına gelenler onların başına gelmedi. 

Şimdi böyle bir süreç içinde Atatürk Anadolu topraklarına ayak 
bastığı 19 Mayıs 1919 gününden itibaren hem milli egemenlik kav
ramını yayma, kabul ettirme, hem de vatan sathına yaydığı bir 
teşkilatıanınayı gerçekleştirme yoluna gidiyor. Atatürk, milli egemen
liği savunurken kendisi için iktidarın ancak millet kanalıyla gele
ceği fikrini de benimsemiş ve askeri güce itibar etme]{sizin, mevcut 
ve sahip olduğu askeri prestijden yararlanmayı düşünmeksizin yurt 
sathında belirmeye başlayan teşkilatıanma eğiliminin içine kendini 
bırakmış. Teşkilatıanınayı süratlendirrnek yoluna ilk giinden itiba
ren girmiştir. Bu suretle Atatürk meşruiyetçiliğini de ortaya koy
maktadır. Atatürk darbeci değildir, meşruiyetçidir. Meşru yoldan 
milletin rızasıyla iktidara gelmeyi kendisine kader saymış ve o yol
dan hiç ayrılmamıştır. 

Bu teşkilatıanma evvela Erzurum Kongresinde Doğu vilayetle
rinin teşkilatlanması, o Kongreye katılmak suretiyle o Kongrenin 
başkanlığından Sivas Kongresine, Sivas Kongresinden Ankara'ya, bi
raz evvel arkadaşlarımın da ayrı ayrı söyledikleri gibi takip ettiği 
çizgi ile Ankara'da nihayet 1920 senesinde Meclisi Mebusanın istan
bul'da dağıtılmasıyla, istanbul'un işgal altına alınmasıyla hasıl olan 
boşluk ve milletin temsil organının ortadan kalkmış bulunması An
kara'da bir mecli s kurmayı kaçınılmaz hale getiriyor ve Atatürk 
istanbul Meclisi Mebusanından kalanlar ve katılmak ist eyenlerle ye
niden yaptırdığı seçimde teşekkül eden meclisi 23 Nisan 1920'de bil
diğiniz gibi açıyor. Açarken kendisi Başkan değil henüz. Ama He
yeti Temsiliye Reisi sıfatıyla Meclise o günün şartlarını anlatan bir 
açış konuşması yapıp Meclisi yönlendirmeyi de ihmal etmiyor. 

Takip ettiği çizgi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan'da 
açılmasıyla devre kapanını ştır, tamamlanmıştır; ama bu fiiliyattan 
hukuka intikal etmesi lazım, hukuki bir biçim alması lazım. Onu 
da 1921 Anayasasıyla başarmış ve «Hakimiyet bilakayd-ü şart mil-
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letindir.» hükmünü bu Anayasaya koydurmak suretiyle 8macını ger
çekleştirmiş, misyonuna ulaşmıştır. Ondan sonra Atatürk hep bu 
çizgi üzerinde kalmış ve bu çizgiden hiçbir zaman ayrılmamıştır. 
Atatürk «Meclis en büyük eserimdir» diyor. Atatürk'ün sözlerinden 
ve uyulması gereken bir direktif biçiminde olan sözlerinden birisi 
de «Türkiye Büyük Millet Meclisinin Atatürk'ün en büyük eseri» 
olduğunu kabul etmektir. Aksini düşünmek mümkün değil. Eğer 

hakimiyete dayanak, 1temel bulma gerekirse güya riya~et yoluyla 
olacaktır. Bir krala, bir padişaha ait olacaktır ya da milletin irade
sine dayalı olacaktır, milletin iradesi tecelli edecektir. Milletin irade
sinin serbest biçimde tecelli etmesi ancak meşru bir iktidara vücut 
verir. Milli irade serbest biçimde tecelli etmezse idare meşru değil, 
fiili bir idare haline gelebilir. Kesintiler geçici dönemler olarak fiili 
idareler halinde sürebiliyor; ama kabul etmek lazım ki her kesintide 
bir iktidar boşluğu, bir iradenin tecelli edememesinden meydana 
gelen bir «Vacuum» vardır ve bundan kaçmak mümkün değildir. 

Milletin vekaleti sonradan alınmaz. « Vekaleti sabıka icazeti layı ka 
hükmündedir.» der. Mecelle, ama - Anayasa hükmüne göre böyle 
bir şey geçerli değildir. Gerçek Atatürkçülük milli iradeyle meşru 
bir idarenin meydana getirilmesi ve o meşru idareye, milletin her 
kesitinin, vatanın her köşesinin iktidarda kaldığı sürece tabi olması, 
muhalefeti ile iktidarıyla beraber egemenlik hakkını kullanan oto
riteyi kabul etmesi gerekir. 

Atatürk milli iradeye müstenit otoriteyi ve iktidarı teşkil etmiş
tir; ama yazık, çoğulcu demokrasiyi gerçekleştirmeye ömrü vefa 
etmemiştir. Atatürk'ün aslında bir vİzyonu da demokrasiyi tam anla
mıyla gerçekleştirmek ve işlediğini görmek ve göstermek idi; ama 
ömrü vefa etmedi. iki talihsiz tecrübe de başarısızlıkla sonuçlamnca 
bunu görerneden milletini terk etti ve Atatürk'e açılan imldnlar 
hiçbir faniye nasip olmadığı halde millet iradesi yolundan bir an vaz
geçmedi. 

Prof. Dr. YAŞAR GORBOZ - Sayın .Bacıkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi değerli milletvekilleri, sayın rektörüm, sayın 
konuklar; 

Bizim yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri kutladığımız Genç
lik Bayramı bu yıl ilk kez gençlik yılı olarak bütün dünyada da kut
lanmaktadır. Atatürk ve Gençlik konusuna girmeden önce. Atatürk· 
çü!Qk üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

üzülerek söylemek gerekir ki, bütün çaba ve çalışmalarımıza 
karşın Atatürk ve ortaya koyduğu eser gerektiği gibi kavranamamış, 
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dünyaya gerektiği gi:bi tanıtılamamıştır. Eğer 'bu tanıtma yapılabil
seydi bugün birçok üçüncü dünya ülkesi Atatürk'ün yolunu izler, ne 
olduğu belirsiz rejim ve diktatörlükler içerisinde sorunlarına çözüm 
aramaya kalkışmazlardı. Fakat hemen söylemek gerekir ki, Atatürk 
sağlığında ıbir ideoloji ortaya koymamış, hiçbir zaman katı ideolojik 
bir tutum içerisine girmemiştir. Eğer Atatürk kendisinden sonra da 
sürüp gidecek 'bir ideoloji koymak isteseydi 'bunu sağlığında yapar 
veya yaptırırdı. Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. «Bütün 
çalışmamız Türkiye'de çağdaş ve dolayısıyla Batılı bir yönetim 
oluşturmaktır. Uygarlığa girmek arzu edip de Batıya yönelmemiş 
ulus hangisidir?» diyen Atatürk'ün kasdettiği açıkça görüldüğü gibi, 
liberal Batı demokrasileridir. Liberal demokrasiler ise herkesin bil
diği gi:bi ideolojik olmayan devletlerin rejimleridir. 

Lord Kinross'un da işaret ettiği gibi, «Atatürk'ün asıl dilediği 
şey, ölümünden sonra ayakta durabilecek ve memleketin yararır1a ola
rak Batı biçiminde bir demokrasi ile gelişebilecek bir sistem yarata
bilmekti. Ayrıca, yabancıların görüşlerine de önem veriyordu. Dışa
rıda demokratik ülkelerde Türkiye'nin tek partili sistemi, Batıya gö
re aşağı olduğu şeklinde yorumlanıyordu. Avrupalı yazarların «Türk 
sisteminin görünüşte Batılı da olsa aslında Şarklı olduğunu söyle
meleri, Gazi'yi kızdırmışt1» diyor. Lord Kinross. Bunun için Fethi 
Beyden bir muhalefet partisi kurmasını isterken şöyle diyordu: 
«Türkiye'de tek kişiye dayanan yönetimin sona erdiğini görmeden 
ölmek istemiyorum. Demokratik bir cumhuriyet yaratmak isti
yorum.» Lord Kinross şöyle devam ediyor: «1930 yıllarının Avrupası 
için tek parti diktatörlüğü kavramı hiç de yeni bir şey sayılmazdı. 
Yeni olan ve Türkiye'nin şimdi komşularına göstermesi gereken şey, 
dünyada Hitler, Mussolini ve Stalin diktatörlüklerinden büsbütün 
ayrı, barışa içtenlikle inanmış, 'başka bir ülkeye karşı ne siyaset ne 
de toprak bakımından hiçbir isteği olmayan bir tek parti diktatör
lüğünün bulunuşu idi. Mustafa Kemal'in parolası, «YUrtta sulh, 
cihanda sulh» idi. Türkler bütün uygar uluslarla dosttular. Geç
mişteki fütühat isteklerini de eski düşmanlıklarını da toprağa göm
müşlerdi. Türkiye Cumhuriyeti sadece toprak bütünlüğü ve hürriyet 
peşindeydi. Gazi Duçe'yi, asker önüne çıkmış bir aktör gibi, asker 
üniforması giyip caka satan bir sivil olarak görüyor, ona karşı hiç 
saygı beslemiyordu. Görünüşe göre Mussolini, er geç istilacı bir 
Sezar rolüne heveslenmekten kendini alamayacaktı. Dostlarından 
birine «Günün birinde kendi milleti tarafından asılacak:~ diye keha
nette de bulunmuştu. Parti Genel Sekreteri Recep Peker, ıtalya'ya 
yaptığı bir gezi dönüşünde Atatürk'e bir rapor sunmuştu. Bunda, 
faşist sistemi övüyor, birtakım ayrıntılarla Türkiye'de buna benzer 
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bir hükümet şekli uygulanmasını teklif ediyordu. Atatürk rapora 
baktıktan sonra, bu görüşlerine katılmadığını belirterek geri çe
virmişti. 

Hitler'e gelince; Atatürk bu konuda da nazi karşıtı bir Alman 
dostunun söylediklerini yerinde buluyordu. Buna göre kendi yöneti
mi bir milleti kölelikten kurtarmış, Hitler diktatörlüğü ise hür bir 
ulusu köle haline getirmiştir. 

1934'de kendisini ziyarete gelen General Mac Artur ile yaptığı 
uzun konuşmalarda da geleceği adeta bir kahin gibi önceden bilerek 
şöyle demişti: «Almanlar ingiltere ve Rusya dışında bütün Avrupa
yı işgal altına alacaklardır. Amerikalıların tarafsızlıklarını koru
maları mümkün olmayacak ve Almanlar savaşı onların karışması so
nucu kaybedeceklerdir. Lakin savaşın asıl galipleri, ne Avrupalıla
rın ne de Amerikalıların bilmediği yeni politika metotlarını kullan
maları ve rakiplerinin en küçük yanlışlarından yararlanmaları yü
zünden, bolşevikler olacaktır.» 

Bu tahmin ve değerlendirmeler, Atatürk'ün faşist ve komünist 
totaliterizm karşısında, demokrasi cephesine olan eğilimini açıkça 

göstermektedir.» 

Lord Kinross'un kitabının son sözünde dediği gibi, «Atatürk yeni 
bir Türkiye yarattı. Eski bir yönetimi zamanı geldiğinde daha libe
ral bir yönde, gelişmeye elverişli, yumuşak parlamenter sistemi ile 
onu deneyimli bir liderin ellerine bıraktı. ülkesini orta çağdan alıp mo
dern çağın eşiğine ve daha ilerisine getirdi. Oradan daha ileri götür
mek de yerine geçeniere düşüyor. Atatürk, kurtardığı Türkiye'ye 
sağlam temeller ve gelecekteki gelişmesi için açık bir hedef bırak
mıştır. ülkeye yalnızca sağlam kurumlar vermekle kalmadı; fakat 
yeni atılımlar için verimli sonuçlar vaad eden, kendine güven ve va
tanseverliğe dayalı bir de ulusal ülkü verdi. Yaptıkları ve sözleriyle 
birçok kahramanları bağlanmış bir ulusun kafasında kişisel bir efsa
ne yarattı. Oraya götüren araçlar farklı da olsa halka, Batı demok
rasilerinin değerlerine inanınayı öğretti. Bütün bu verdikleri bugü
nün Türkünde hala canlı bir güç olarak yaşamaktadır.:. 

Birçok yabancı yazar ve düşünür gibi, Lord Kinross'un da yuka
rıda aktardığımiz görüşlerinde vurguladığı nokta, Atatürk'ün ken
disine örnek ve hedef olarak Batının liberal demokratik ülkelerini 
aldığıdır. Onun gözünde çağdaşlaşmak, çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkmak, Batılılaşmakla eş anlamlıdır. Yalnız bu Batılılaşma Tanzi
mat döneminin asrileşmesinden çok farklı bir şeydir. Osmanlı dö
neminin Batı taklitçiliği olan asrileşmesi, eski köhne yapıyı ko-
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ruyarak yalnızca görünümü Batıya benzetrnek şeklindeydi. O döne
min asriliği, Batı taklitçiliğinden başka bir şey değildi. Atatürk'ün 
Batıya yönelik çağ·daşlaşma ilkesi, Batının görüntüsüyle birlikte sis
temini de benimseyen bir görüştür. 

Atatürk, daha baştan 'beri açıkça seçimini yapmıştı. Batı mode
line uygun, ulusal egemenliğe dayalı demokratik cumhuriyeti çağ
daşlaşmanın siyasal yönetimi olarak seçmiştir. Yalnız bu son hedefe 
gitmek için, koşulları henüz yeterli olmayan ülkede bir süre tek par
ti yönetimi sürdürmenin gerekli olduğuna inanmıştır. Bu hedefle 
Atatürkçülüğü şöyle açıklayabiliriz; 

Atatürkçülük, veya yabancı dillerdeki söylenişi ile Kemalizm, 
iki aşamalı bir sistemdir. Birinci aşaması tek parti dönemidir. Bu 
dönemde Kemalizm görüşün uygulayıcısı bir parti vardır. Bu parti
nin altı okla simgelenen altı ilkesi vardır. Cumhuriyetçilik, Laiklik, 
Milliyetçilik, Halkçılık, inkılapçılık ve Devletçilik şeklinde belirlenen 
bu ilkeler o zamanın tek partisinin ilkeleridir. Daha sonra Anayasaya 
da geçirilen bu ilkeler devletin ilkeleri olmuştur. Başka bir deyişle 
o dönemin Türkiye Cumhuriyeti, resmi görüşü olan bir devlettir. 
Bu dönem, ulusal birliğin sağlanması, ekonominin rayına oturtul
ması, tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi için ça'ba harcanması dö
nemidir. Atatürk bu tek partili dönemi hep 'bir geçici dönem olarak 
düşünmüştür. Hedef, Batının çok partili liberal demokratik rejimine 
geçmektir. Nitekim, Atatürk daha sağlığında bu amacını gerçekleş
tirmek için iki kez denemeye girişmiştir. 1924 Terakkiperver Cum
huriyet Partisi ve 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimlerinin 
amacı, Türkiye'de çok partili rejime geçiş yolunda ilk adımları at
maktı. Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde ifade edildiği gibi, bunlar 
aynı zamanda Batı modelinde çağdaşlaşmanın da gereklerinden bi
riydi; fakat Cumhuriyetin körpe bünyesinin siyasi parti paravanası 

arkasında ona karşı cephe alan gerici güçlerin baskısından zarar gö
rebileceğini anlayan Atatürk, lbu denemelerden kısa sürede vazgeç
miştir. Bu vazgeçme, henüz koşulların olgunlaşmamış olması nede
niyle yapılan lbir ertelemeden başka bir şey değildir. 

Fethi Okyar'a yazdığı bir mektupda, « Gençliğinden beri sayılı 
kişilerin ve partilerin ülkenin yararına olan düşüncelerini parlamen
to veya ulus önünde serbestçe söyleyelbilecekleri, tartışabilecekleri 
bir sistemin taraftarıyım» diyen Atatürk'ün değişmez hedefinin, ço
ğulcu demokratik rejim olduğu açıktır. 

işte 1946'da, tsrnet İnönü'nün Atatürk'ün koymuş olduğu hede
fe uygun olarak Türkiye'yi geçirdiği çok parti dönemi, Atatürkçü 
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öğretinin sonucudur. Bu geçiş erken miydi geç miydi?, tartışılabilir; 
fakat çoğulculuğa geçen Türkiye'nin böylece Atatürkçülüğün ikinci 
aşamasına geçtiği tartışılamaz. Bu tarihten başlayarak Türkiye artık 
Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çoğulcu liberal demokratik rejime 
geçmiştir. Artık burada geçerli olan, Atatürk'ün özlemleri doğrul
tusunda ele .alınacak liberal demokratik Batılı ülkelerin uyguladık
ları demokrasi ilkeleridir; yani özgürlüktür, eşitlikt~r, çoğulculuktur, 
girişim özgürlüğüdür, ticaret özgÜrlüğüdür vesaire. 

Yalnız buradaki çoğulculuk, sınırsız bir çoğulculuk değildir. 

Herşeyi, her türlü çoğunluğun oylarıyla, çözmek değildir. Bu çoğul
culuk ancak çoğunluğa, özgürlüğe, eşitliğe saygı gösterecek görüş
lere dayalı çoğulculuktur. Bu çoğulculuk içerisinde sağda ve soldaki 
totaliter görüş savunucularına yer yoktur. Zira Prof. George Birton' 
un dediği gibi, «Demokrasi bir inançtır, bir felsefedir; hatta bir din 
gibi kutsaldır. Onu ortadan kaldırmak isteyecek görüşlere, demokrasi 
adına da olsa, içerisinde yer verilemez. Atatürkçü perspektifte de
mokrasi anlayışı da bundan farklı bir şey değildir; yani her türlü 
totaliter,, yıkıcı görüşe kapalı çoğulculuk. 

Atatürk'ün ortaya bir ideoloji koymak istememesi, siyasal 
alandaki dehasını gösterir. Şöyle ki, kurduğu tek parti döne
mini bir geçiş dönemi olarak düşünmüştür. Amacı, ülkenin içinde 
bulunduğu zor sorunları tek parti sistemi içerisinde hızla çözerek, 
çoğulcu demokratik rejime geçmektir. Bir kez çoğulcu demokratik 
rejime geçildi mi, Atatürkçülük artık bu sistemle bütünleşmiş ola
caktır. Böylece Atatürkçülük her ideolojiyi bekleyen dogma, kalıp

laşma, dogmatikleşerek zamana uymama tehlikesini ortadan kaldır
mış oluyordu. Totaliter olmayan Atatürkçü tek parti deneyimi, Prof. 
Duvarger'nin dediği gibi, üçüncü dünya ülkeleri için komünizmin ve 
faşizmin dışında bir üçüncü yol olmuştur. özellikle sömürgeciliğin 
boyunduruğundan kurtulmuş, yeni bağımsızlığa kavuşmuş ülkeler, 
o dönemlerin karşıianna çıkan sorunlarına Atatürkçülük doğrultu
sunda hızlı çözümler bulabilirler; fakat yukarıda belirttiğimiz gibi 
Atatürk'ü belki tanıyan; fakat Atatürkçülüğün varlığından haber
dar olmayan bu ülkelerde başarısız denemeler, garip diktatör
lükler birbirlerini izlemiştir. 

Kuruluşundan bu yana 40 yıl geçtikten sonra, ancak bu yıl ilk 
kez Birleşmiş Milletler örgütü gençlik üzerinde durarak bu yılı 
gençlik yılı ilan etmiştir. Oysa Atatürk, başka birçok konuda olduğu 
gibi bu konuda da öncülük etmiş, gençliğin önemini çok daha ön
celeri vurgulamıştır. Yalnızca bunu vurgulamakla kalmamış, en 
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bü~ük ese~! olan Cumhuriyetin korunmasını ondan istemiş, bu gö
revı gençlıge vermiştir. Atatürk, gençliğe seslenişe şöyle başlamak
tadır: 

«Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk bağımsızlığını ve Cum
huriyetini korumaktır.» 

Gençlik nedir? Gençliğin toplumda ayrı, farklı bir yeri var mı
dır? ülke, egemenlik ve hükümetin yanı sıra, devleti oluşturan öğe
lerden biri olan nüfusta, çeşitli ayıraçlar uygulanarak, birtakım kat
manların bulunduğu sosyolojide kabul edilir. Gençlik biyolojik bir 
katmandır, biyolojik bir gruptur. Nüfusun belirli yaş grupları ara
sında olan kesitine gençlik denilmektedir. Nüfus içerisindeki gençlik 
katmanının oranı ülkenin politikasını etkilemekte önemli bir rol oy
nar. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık çok düşüktür. Buna karşılık bu ül
~elerde ortalama yaşam süresi uzundur. Bunun sonucu olarak gelişmiş 
ulkelerde nüfus içerisinde gençlik kesimi az, yaşlılar daha büyük bir 
Y~r tutmaktadır. Gelişmiş ülkeler genel olarak yaşlı nüfuslu ülkeler
dır. Buna karşılık az gelişmiş ülkelerde nüfus içerisinde gençlerin 
oranı yaşlılardan çok fazladır. Bunun nedeni, gelişmekte olan ülke
lerin sahip olduğu yüksek doğurganlığın yanı sıra ortalama yaşam' 
süresinin ·de kısa oluşudur. özellikle tkinci Dünya Savaşından son
ra bulunan önemli ilaçlar, çocuk ölümlerinin ve salgın hastalıkların 
azalması, üçüncü dünya ülkelerinde zaten yüksek olan doğum oran
Iarını daha da etkilemiş, daha da artırmıştır. Böylece buralar genç 
nüfuslu ülkeleri oluştururken, gelişmiş ülkelerin nüfusları da yaşlı 
nüfuslar durumunu almıştır. 

Nüfusların bu farklı biyolojik yapıları siyasal alanda birtakım 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Yuşlılar genellikle içinde bu
lundukları durumun sürmesini isterler. Gençler ise genellikle ileriye 
dönük değişimlerden yanadırlar. Yalnız bu değişim isteği bazen genç
liği acayip yeniliklere de yönlendirebilir. Yeni yetişenierin oriji
nallik arayışı içerisinde ortaya çıkan garip davranış biçimleri bun
ların örneklerindendir; fakat siyasal alanda gençlerin tercihi her za
man modern alana, çağdaş alana, ileri olanadır. Gençler, nüfusun 
içinde, bulunduğu ile yetinmeyen, daha fazlasını, daha iyisini iste
yen kesimidir. Bu nedenle, genç nüfus oranı yüksek olan gelişmekte 
olan ülkeler veya başka bir deyişle üçüncü dünya ülkeleri, yönetim
leri sürekli daha iyiyi, daha yeniyi aramak durumunda artan yeni 
İstekiere cevap verme durumundadırlar. Oysa yaşlı nüfuslu gelişmiş 
ülklerin azlığı ile yetinen halkın yönetimi çok daha kolaydır. 
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Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyetin korunmasını genç
liğe emanet etmesi çok anlamlıdır. Yukarıda da işaret ettiğim gibi 
Atatürkçülük Batıya dönük bir çağdaşlaşmadır. Çağdaşlaşma an
cak sürekli çağa ayak uydurmakla, durmadan yenilenmekle müm
kündür. Böyle bir görevi yapabilecek olanlar, hiç kuşkusuz yeniliğe 
açık, yeniliği arayan gençlik kuşağı içinde bulunabilir, Atatürk'ün 
gençliğe verdiği önem, gelişmeye, modernleşmeye, çağdaşlaşmaya 

verdiği önemi göstermektedir. 

Türk Gençliği, her dönemde Atatürk'ün kendisine bıraktığı 

emaneti koruyacak güçte ve onun gösterdiği güvene layık bir genç
lik olmuştur. 12 Eylül 1980 öncesinin anarşik olaylarına karışan genç
lere bakarak, gençlikten kuşkulanmak asla doğru değildir. Bu dönem
de anarşik olaylara karışmış olarak yakalanan 16 - 25 yaşları ara
sındaki sanıkların sayısı 33 377'dir. Aynı yaş grubundaki tüm genç
lerin sayıları 10 milyon dolayında olduğunu düşünürsek, anarşik 

olaylara karışmış gençlik oranının yüzde 0,33 olduğunu görürüz. Bu 
kadar küçük azınlığın tutumunu genelleştirip, Türk Gençliğine mal 
etmek kadar hatalı bir tutum olamaz. O nedenle, Atatürk gibi bugün 
de gençliğimize güvenıneli ve onlara her alanda sorumluluk vermek
ten kaçınmamalı ve onlarla gurur duymalıyız. Türk istiklal ve Cum
huriyetini bugüne kadar getiren gençliğimizin bu emaneti sonsuza 
kadar yaşatacağından hiç kuşkumuz yoktur. 

Konuşmaını Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlamak isterim: 
·«Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta 
olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisi
nin düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yük
selen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yük
seltecek ve sürdürecek sizsiniz.» 
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Ord. Prof. REŞAT KAYNAR (Başkan) -Değerli hocamız Sa
yın Prof. Gürbüz'ün bu konuşmasının tebliğierin en önemlilerinden 
birisini teşkil ettiğini söylemek isterim. 

Aynı zamanda, paneli tertipleyen Sayın Prof. İsmet GiritH'ye de 
hir noktada teşekkürlerimi arz etmek isterim; çünkü Sayın Prof. 
Giritli, hepimiz biliyoruz ki, Atatürkçülüğü bir ideoloji olarak ka
bul eder ve aynı zamanda bunun müdafaasını yapar ve çok taraftar 
J a bulur. Kendisinin böyle antitezini ortaya koyan Sayın Prof. Gür
bUz'ün elbet te bu konuşması karşısında, Hocamız bu nokta-i naza
rını müdafaa edecektir. Bu itibarla panele sorulacak soruları ikiye 
ayıracağım. Biri müsaade huyurulursa Sayın GiritH'ye en son söz 
vereceğim ve doğrudan doğruya Atatürkçülük bir ideoloji midir, yok
sa Sayın Prof. GürbUz'ün gayet açık ve sarih olarak söylediği gibi, 
Atatürkçülük bir ideoloji değil, Atatürkçülük bir çağdaşlaşma mı
dır? Atatürkçülük doğrudan doğruya her dönemde ilmin ve teknolo
jinin ışığı altında yenileşme midir? Bu itibarla panelimizin son saf
lıasının son derece ilginç olacağını düşünüyorum. 

Burada daha önemli bir nokta var. Marmara üniversitesinin 
hocaları nokta-i nazariarını belirttiler. Acaba muhatabımız olan öğ
retim üyelerimiz ve öğrencilerimizin soracağı soruların katkıları ne 
olacaktır? Onu çok merak ediyorum. 

Şimdi soru sormak isteyenlerin isimlerini kaydedelim. Sayın 
Tayfun Akgüner, Sayın Türkan Arıkan, Sayın Bülent Çeliksu, en 
ı>onda Sayın İsmet Giritli. 

Buyurun Sayın Tayfun Akgüner; 

Doç. Dr. TAYFUN AKGüNER (istanbul üniversitesi Siyasal 
Bilimler Fakültesi öğretim üyesi) - Sayın Başkan, Kemalizmin; 

yani Atatürkçülüğün bir ideoloji olduğuna inanan yalnız Sayın Gi
ritli değildir; bendeniz de Atatürkçülüğün bir ideoloji olduğuna ina
nanlardanım. Zannederim bu odada bulunan birçok öğretim üyesi 
özellilde genç arkadaşlarımiz da bu kanıdadır. Mesele, sayı mesele
sinde de değildir. Mesele, konunun enine boyuna tartışılması, daha 
doğrusu ideolojidir diyen görüşün neden ideoloji olduğunu açıkla
masıdır. 

Çağdaş siyaset biliminde ideolojiler genellikle ikiye ayrılırlar. 
Ben bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum; çünkü Sayın Hocam 
GiritH'nin de sahasına tecavüz etmiş olacağım. Çünkü o da söz aldı. 
Yalnız şunu belirteyim, Sayın Yaşar Gikbüz zannederim bu birinci 
tip ideolojiyi esas alarak Kemalizmin ideolojisi olmadığını söylüyor. 
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Birinci tür ideolojiler totaliter, katı, dogmatik, tartışılmaz birta
lam naslara, dogmalara bağlı ideolojiler. ikinci grup ideolojiler de 
esnek dediğimiz, yumuşak olan ve bir yaşam biçimi, bir aksiyom 
programı içeren inanç sistemi olarak nitelendiriliyor. Birinci tip 
totaliter ve dogmatik ideolojiler tartışılmaz naslara dayalı dedim. 
Bunlar arasında komünizm ve faşizm var. Faşizmin tartışılmaz 

nası, üstün ırk esasına dayanıyor. Eğer faşistseniz bir ırkın üstün 
olduğuna inanacaksınız ve düşünce sisteminizi bu dogma üzerine inşa 
edeceksiniz. Komünizmde ise tartışılmaz nas, sınıflar, işçi sınıfıdır. 

işçi sınıfının iktidarına ve üstünlüğüne tartışma girmez; fakat bu 
totaliter ve dogmatik ideolojilerin karşısında çağdaş siyaset bilimci
lerine göre ki, (kendilerinin referans yaptığı Duverger de bunların 
arasındadır) esnek ideolojiler denen ve pragmatik, ampirik ve ras
yonel esaslara dayalı ideolojilerin bulunduğu bir gerçektir. Bu ba
kımdan bence Yaşar Gürbüz Hocamız, Kemalizm ideoloji değildir 

derken bu sadece birinci grup ideolojileri esas alarak bunu söyledi. 
Yoksa bugün yumuşak anlamda ideoloji olarak Kemalizmi kabul 
etmek zorundayız. 

ikinci husus; zannediyorum bugün milli egemenlik tartışılırken 
üzerinde durulması gerekli bir husus da milli egemenliğin kayıtsız 
şartsız ulusa ait olması meselesi değil, milli egemenliğin hangi organ
lar eliyle kullanılacağı meselesidir. Çünkü, Türk anayasal gelişmele
rine bakarsak, bugün milli egemenliği kullanan veyahut kullanmak 
isteyen organların zaman zaman birbirleriyle çatıştığı ve zaman za
man milli egemenlik ülküsünde geçici de olsa bazı dönemlerde sap
malar olduğu görünmektedir. O bakımdan ben paneldeki konuşmacı
lardan rica ediyorum, milli egemenliğin kullanılması meselesi bugün 
çağdaş Türkiye'de nasıl çözümlenebilir veya çözümlenmektedir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim Sayın Akgüner. 

Sayın Türkan Arıkan, buyurun efendim. 

TüRKAN ARIKAN (Edirne Milletvekili) - Sayın Başkan, 

sayın dinleyiciler; bir eleştiri ile başlayacağı m için peşin en özür dile
mek istiyorum. Egemenlik ve gençlikle ilgili panel yapıyoruz, öğle
den sonraki panelde bakıyoruro bomboş sıralar. Bu sanıyorum hepi
mizin eksikliğidir. Ben bugün buranın tıklım tıklım dolmasını arzu 
ediyordum; o kadar güzel fikirler ortaya konuldu ki gençlerimizin 
gerçekten bunlardan yararlanmasını, bunlan dinlemesini gönülden 
istiyordum. Böyle panelleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin ele alma
sının nedenlerinden biri, birtakım kavramları topluma kadar indire-
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oilmek idi. Sanıyorum bundan sonraki çalışmalarda hepimizin şu 
sıraların dolması için elinden gelen birtakım çabaları göstermesi ge
rekiyor, bizler de dahiliz buna. 

Bir soru sormak istiyorum özellikle Sayın Prof. Dr. Vakur Ver
san Hocamızın cevabını is tirham edeceğim; diğer panelistler de arzu 
ederlerse cevap verebilirler. Atatürkçülüğü dünyaya tanıtamadık 

denildi buradan. Acaba biz Atatürkçülüğü gençliğimize tanıtabiidik 
mi, geçmiş dönemler içinde? Tanıtamadıysak nedenleri nedir? Bun
dan sonra neler yapmalıyız ? Biz de parlamenterler olarak sizlerin 
fikirlerini almak istiyoruz. Parlamentoda bize düşen görevler varsa 
bu konuya özellikle eğilrnek istiyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. 
Bundan aşağı yukarı 7-8 ay kadar önce Anavatan Partisinde millet
vekili olan arkadaşım Mihrihan Eldem ile birlikte Milli Eğitim Ba
kanlığına bir yazı yazdık. Gençliğimize Atatürkçülüğü tanıtabiirnek 
için doğrudan doğruya lisenin 1 - 2 ve 3 üncü sınıflarında Atatürk' 
ün Büyük Nutkunu vermek suretiyle okutmak mümkün müdür? 
Diye sorduk. Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan cevap geldi, önce 
şifahi olarak belirttiler, sonra da yazılı cevap geldi. «Bir kurul lise
lerde okutulmak üzere, sanıyorum Silahlı Kuvvetlerimizle ilgili, inkı
lap Tarihi konusunda bir kitap hazırlanıyor, onun için Atatürk'ün 
nutkunu liselerimizde okutmamız mümkün değildin dediler. 

Biraz önce bir tartışmaya kulak verdim ve o tartışmada bir kita
bın bu konuda basıldığ·ından ve bunun henüz liselere aktarılmadı
ğından söz edildi. O nedenle geııçliğimize Atatürkçülüğü nasıl tanı
tabiliriz, ne gibi yöntemler uygulamalıyız, neler yapmalıyız üniver
siteler olarak, sade vatandaşlar olarak, parlamenterler olarak? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Arıkan, esas itibariyle Sayın Vakur Versan 
Atatürkçülük evrenseldir veya evrensel değildir yolunda bir müta
laa beyan etmediler; ama tahmin ediyorum ki, sizin cevabınızı ve
receklerdir. 

Buyurun Sayın Bülent Çeliksu. 

BüLENT ÇELm:su - Efendim, Atatürk'ün en büyük eserim 
dediği Türkiye Büyük Millet Meclisidir , Atatürk «Beni anlamak de
mek, benim fikirlerimi, benim düşüncelerimi anlamak, onlara sahip 
çıkmak demektir» diyor. Ben de Atatürk'ün eseri o büyük eserini 
Atatürk'ün düşüncesiyle, gönlüyle, ruhuyla bugünkü Türkiye Bü
yük Millet Meclisini bir Türk çocuğu olarak sonsuz sevgi ve saygı
larımla selamlıyorum. Türk Milletine de o meclisin şahsında son-
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suz hürmetlerimi ve milli hakimiyet duygusu içinde saygılarımı 

sunuyorum. Bu toplantıyı tertip eden Marmara üniversitesi Rektörü 
Orhan Oğuz Beye de sonsuz saygılar, öğretim üyelerine ve bizi 
aydınlatanlara da sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bize bir kelime 
öğretene 40 yıl değil 40 bin yıl köle olmayı kabul etmiş insanlarız. 

Mademki biz Atatürkçüyüz, Atatürk'ün yapmak istediğini ve 
hayatı yetişmediği için yapamadıklarını yapmamız lazım. Atatürk'e 
«Paşam sen bu muharebeleri yaptın, bitirdin, Cumhuriyeti de tahsis 
ettin; şimdi ne yapmak istiyorsun?» diyenlere, «Bana sorarsanız 
samimi olarak söyleyeyim ki, Milli Eğitim Bakanı olup da şu mem
Ieketi eğitmek isterim; gençleriyle, çocuklarıyla, halkıyla.» Halk 
mektepleri açtı. Biz ise bunları güzelce kapattık; ondan sonra okul
ları okunamaz hale getirdik, şimdi mademki biz Atatürkçüyüz, ev
vela bu eğitim problemlerini tamamlayalım. 

Sonra Atatürk «Kazanılan zaferler zamanla ekonomiyle, ticaret
le, iç- dış ticaretle değerlendirilmezse, ekonomik zaferleri kazan
mazsak; öbürleri tehlikeye düşer» dedi. Vural Bey de «Eğer eğitimi 
ekonomi düzeyini yükseltirsek, demokraside çatışmalar azalır, de
mokrasiyi daha çabuk benimseriz» dediler. Demek ki her şeyin ne
deni, niçini, çünküsü var. Burada demokrasiınİzin tehlikeye düşme
sinin iki sebebi var. Biri eğitim azlığı, öbürü de ekonomideki zaferi 
elde edemememiz. Ben teklif ediyorum, hem eğitim zaferini, hem 
de ekonomi zaferini kazanalım. öbür-milletler harpten çıktıktan sonra 
kazanıyor da, ikinci Dünya Harbinden sonra harap olmuş, bitmiş 
milletler kazanıyor da:" biz niye kazanamıyoruz? Bunun nedenini, ni
çinini, çünküsünü bulup süratle harekete geçip, Atatürk'ün istediği, 
geçmiş asırların ·gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın süratle 
hareket mefhumuna göre eğitim ve ekonomik zaferini kazanalım, 
demokrasimizi büyük tehlikelerden kurtaralım. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Ege. 

ISKENDER CENAP EGE (Aydın Milletvekili)- Ben soru sor
maktan çok soru da olabilecek bir noktada Sayın Arıkan'ın ifade 
ettiği salonun boşluğu üzerinde durulması gerektiğinden dolayı 1 - 2 
kelime söylemek istiyorum. 

Bundan bir hayli önce bir yerde yine böyle bir toplantı vardı, 
Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı ve toplantıdan sonra özel 
konuşma içerisinde, ha~lı ve inançlı olarak Atatiirkçülüğü nasıl ya
yacağız, nasıl millete kamil manada anlatabileceğiz konusunda bir 
konuşma oldu. Bu konuşma içinde çeşitli fikirler söylendi. Orada 
ifade ettiğim şu idi : Atatürkçülük medeniyetçiliktir. Medeniyetçi-
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lik ancak okur - yazarlıkla olur. Okur- yazarlık da sadece okuma -
yazmayı öğretmekten ibaret değildir; bilhassa üniversitelerin çok 
kaliteli, kantiteli çalışmaları ve yetiştirmeleriyle bilhassa araştırıcı 
kişilerin çoğalmasıyla olabilir şeklinde ifade etmiştim. 

Hakikaten olmllarda Atatürk ile ilgili , Atatürk'ün yarattığı 

eser le ilgili bazı öğretiler var; var ama bunlar özür dileyerek ifade 
edeceğim, hepimizde adeta saplantı halinde. Bir hikaye tutturuyo
ruz. Atatürk Selanik'de doğdu, babası- annesi şu idi, kargaları ko
valadı filan gibi i şi masal ve hikaye içerisinde bırakıyoruz ve bun
dan ötürüdür ki, Atatürk'e gerçekte yaklaşmak çok gerilerde kalıyor. 

Sabahleyin salona baktım, salon tıklım tıklım doluydu, herkes 
buradaydı. Şunu kabul edelim ki, sayın hocalar bilirler, insanın din
leme yeteneği psikolojide ölçülür, bu azami 45 dakikadır. Her hatip 
45 dakika konuşursa, hele böyle güzel bir havada (Biz de talebe 
olduk, hatta bizim devremizde samimi söyleyeyim, Atatürkçülük 
meselesi bugünden çok daha ciddiyetle ele alınır idi; ona rağmen 
dışarıyı tercih ettiğimiz oluyordu) böyle düzenlemeler o tarzda 
yapılmalı ki, gelenler sonuna kadar ilgiyle takip edebilsin ve uzat
madan meselelerin üzerine gereken noktalarda ne söyleyeceksek onu 
ifade ile geçelim. Dikkat ediyorum, gelenek haline gelen bir husus, 
özür diliyorum hocalardan, aynı şeyleri söyleyerek kendi konularına 
geçmek durumunda kalıyorlar, hiç buna lüzum olmadan doğrudan 
doğruya meseleye bizatihi girmek suretiyle meselenin ortaya kon
masında büyük yarar vardır. Böylece dinleyenler de sonuna kadar 
bunu ilgiyle takip edebilirler. Yorgunluk başlıyor; nitekim şu anda 
herkeste bir yorgunluk vardır, sualler dahi gereğince sorulamıyor. 
Bunu ifade etmek istedim. 

Her şeye rağmen bu şekildeki paneller fevkalade güzel olu
yor; ama bazı noktaların lusılarak, daha öz olarak sunulmasında 
fayda olacağı düşüncesindeyim. özür dileyerek teşekkür edeceğim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın İskender Cenap Ege. 

Buyurun Sayın Giritli. 

Prof. Dr. iSMET GtRtTLi - Efendim, Atatürkçülük ideoloji 
midir, değil midir? Tartışmasında, esas itibariyle İsmet Giritli ile 
Yaşar Gürbüz değil, İsmet Giritli ile onun aziz dostu Reşat Kaynar 
ötedenberi karşı karşıyadır; fakat bunu bilmemize rağmen, top
lantının öneminden dolayı ve Reşat Kaynar Hocamızın bu alandaki 
emeklerinden dolayı, kendisini üniversite olarak ve merkez olarak, 
Panel Başkanı yaptık ve bunun1a müftehiriz. 
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Şunu kısaca söylemek istiyorum; bir yerde Yaşar Gürbüz ile 
birleşiyoruz bir yerde de ayrılır gibi görünüyoruz; fakat vahim bir 
ayrılık değil. Yaşar Gürbüz diyor ki, «Atatürkçülük bir çağdaşlaş
madır.» Biz de diyoruz ki, «Atatürkçülük bir çağdaşlaşma ideoloji
sidir. » Yaşar Gürbüz diyor ki, «Atatürkçülük bir çağdaşlaşmadır; 
fakat bir ideoloji değildir». Neden ideoloji değilmiş? «Çünkü Mark
sizm - Leninizm gibi, nasyonel sosyalizm gibi, faşizm gibi dogmatik 
ve totaliter değildir.» Biz de diyoruz ki, «Bu çağ dışı bir ideoloji 
anlayışı ve kavramıdır. ikinci Dünya Savaşına kadar ideolojilerden 
anlaşılan bu idi; ama 1945'ten sonra Siyaset Bilimi literatüründe 
yeni bir ideoloji kavramı belirdi ve bunu en iyi ifade edenlerden 
biri, Sayın Gürbüz Fransız siyaset bilimi ekolünün de bir temsil
cisi olduğundan kendilerinin de bilmesi gerektiği gibi, Maurice Du
verger'dir. Maurice Duverger «<ntroduction a la Politique» adlı ese
rinde (ki, Varlık Yayınları arasında Türkçeye de çevrilmiştir). Her 
dünya görüşünün - eğer bir aksiyom programını içeriyor ve bir 
inanca dayamyorsa - bir ideoloji olduğunu söyler; yani ideoloji tekeli 
bugün sadece totaliter ve dogmatik dünya görüşlerine ait değildir. 
Mesela, sosyalizm, sosyal demokrasi, muhafazakarlık, milliyetçilik, 
bunlar da birer ideolojidir. Bir inanç sistemine dayanan bir aksi
yom programına dayanan her dünya görüşü bir ideolojidir. Ata
türkçülük, Türkiye'nin çağdaşlaşabileceğine, esasen mazid~ uygar ve 
çağdaş bir toplum olduğu inancına dayanıyor ve bunun aksiyom 
programlarını gösteriyor. öyleyse Atatürkçülük de bir ideolojidir. 
Ayrıca «Atatürkçülük bir ideoloji midir? Yoksa bir dünya görüşü 
müdür?» diye ilkokul çocukları gibi, itişip kakışmamızın bir anlamı 
da yok. Benim bu konu üzerinde ısrar edişimirt sebebi şu : 

Atatürkçülüğü Sayın Ankan'ın da vurguladığı gibi, uzun za
man ne dünyaya, ıl.e Türkiye'ye tanıtamadık. Bunun bir nedeni de 
Atatürkçülüğü Sayın Ege'nin de çok güzel vurguladığı gibi, bir hika
ye, bir masal olarak aldık. Sadece mazide yaşanmış parlak bir tarihi 
olay olarak aldık. Bir aksiyom sistemi olarak, bir inanç sistemi ola
rak, bir ideoloji olarak düşünmedik ve düşünmeyince herkes «Ben 
Atatürkçüyüm, Atatürk'li çok seviyorum; aman bana bir ideoloji 
lazım » dedi ve kurbanları ne kadar küçük rakamlarla ifade edilirse 
edilsin, Yaşar Gürbüz tarafından, bir ideoloji boşluğu doğdu ve ide
olojik boşluk maalesef Türk Cumhuriyetine, Atatürk Cumhuri
yetine hasım birtakım ideolojiler tarafından dolduruldu. Prof. Fre
deric Frey, Sayın Rustow'un da yakından tanıdığı ve Türkiye üze
rinde birçok tetkikleri olan bir Amerikan Sosyal Bilimcisi. Türki
ye üzerinde yaptığı bir araştırmada şu sonuca vardı; Türk toplu
munda, Türk aydınları arasında ve özellikle üniversite gençliği ara-
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sında ideolojilere bir özlem var, eğilim var; yani her şeyi bir ide
oloji içinde görmek istiyorlar. Onun için biz diyoruz ki, Atatürkçü
lük bir çağdaşlaşma ideolojisidir. Bu da çağımızın yeni bir ideoloji 
türüdür, yeni ve çağdaş ideoloji kavramına da uygundur. Yaşar 
Gürbüz, Lord Kinross'tan çok uzun bir alıntı okudular; sanki Lord 
Kinross burada tebliğ sunuyor gibi oldu; ama Kinross aracılığıyla 
çok önemli noktalara değindiler. Bundan çıkardığımız şudur; Ata
türk bir çoğulcu (Gürbüz'ün deyimiyle liberal) ve özgürlükçü de
mokrasi özlemi içinde. işte biz de diyoruz ki, Ahitürkçülük milli 
egemenliğe dayandığı için demokratik, akla ve bilime dayandığı için; 
sınıf esası, ırk esası, Hitler'in yanılmazlığı gibi dogmaları reddet
tiği için de pragmatik bir ideolojidir. Mesele budur. 

Biz de Atatürkçülük için «bir dünya görüşüdün, «bir inanç 
sistemidir» der ve işin içinden çıkabiliriz. Ama madem ki 1985 dün
yasında yaşıyoruz, 1985 dünyasının çağdaş siyaset ve kamu hukuku 
literatürünü göz önünde tutarak konuşmamız lazımdır. 

BAŞKAN - Sayın Prof. Giritli, çok teşekkür ederiz. 

Şimdi Vakur Versan, sözü alsın, kendisine sorulan sorulara lüt
fen cevap versinler. 

V AKUR VERSAN - Sayın Arıkan'la hem yemekte konuştuk, 
hem aynı konuyu diğer arkadaşlarla mesela Atatürk ilkeleri ve inkı-

. lap dersleri ne şekilde üniversitelerde okunmuştur diye kendi ara
mızda, hangi sınıflarda haftada kaç saat okunsun diye tartışmalar
da bulunduk; sabahleyin burada olup da başka bir nedenle şimdi 
aramızda olmayan .bu arkadaşımız Büyükelçi Harnit Batu'ya, bir 
görev vermişler, «Atatürk yabancı memleketlerde nasıl tanıtılır» diye. 
Onunla da konuştuk. Demek ki böyle bir problem mevcut; ama he
men söyleyeyim ki, kendi açımdan bunun cevabını vermek de Çok 
müşkül. Bir defa Atatürk'ü memleket içinde tanıtmak değil mesele, 
memleket içinde sevdirmek. Eğer hala bunu anlamayan, sevmeyen 
kimseler varsa bunların kafasına vura vura sevdirmek. Bu da tabii 
tahsil şartlarına, yaşiara göre değişik şekillerde olabilir. Sayın Arı
kan bir tekliften bahsetti, Nutku liselerde çeşitli sınıflarda okut
mak. Ben kendi tecrübeme dayanarak söyleyeyim, buna katiyen 
taraftar değilim, çünkü belli bir bilgiye sahip olmadan Atatürk'ün 
Nutkunu anlamak kabil değildir. Ben de Atatürk'ün Nutkunu (ilk 
tabı, 1927'deki eski harflerle olan) o vakitten beri sayısını bilmiyo
rum, belki 20 - 30 defa okumuşumdur, kendi yaşam boyum içerisinde 
tahsilimin her derecesinde de ayrı bir mana çıkarmışımdır ondan; 
binaenaleyh onları şimdi 12 - 15 yaşındaki çocuklara okutursak hiç-
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bir şey anlamayacaklardır. Tanzimattan beri Türkiye'nin gelişme
sini öğrendikten sonra ise bunları okuyacak olurlarsa aydınlana
caklardır. 

Atatürk'ü tanıtmaktan ziyade sevdirrnek dedim. Yabancı mem
leketlerde olan şeylerden bahsedeyim. Amerikalılar Washington'u 
tanıtmak, sevdirrnek için ilkokullarda onunla ilgili hikaye kitapları 
vesaire yaparlar. Atatürk'ü insan olarak çocuklarımıza, gençlerimize 
anlattırmak lazım. Bir defa insan olarak karşılarında görsünler, 
çocukluğunda ne yapmış, ne etmiş, vesaire, askeri maceralarla ve
saire; ondan sonra da artık Atatürk'ün fikri ne netice alacak, ona 
göre felsefesi, ideolojisi, tatbikatı varsa bunları içerecek birtakım 
bilimsel eserler de yapılabilir. 

Yabancı memleketlerde nasıl tanıtılır, o da ayrı bir mesele. Ata
türk'ü olduğu gibi tanıtmak lazım gelir; çünkü artık dünyada hiçbir 
entellektüel muhit propagandaya kanmıyor. Atatürk'ü, Türkiye'de 
yaptığı bütün faaliyetleri, kendisinin insan olarak iyi ve tenkit edile:. 
bilecek taraflarıyla bir insan olarak onlara tanıtacak olursak, zaten 
Atatürk kafi derecede yaptığı işlerle her tarafta biliniyor, işte Prof. 
Rustow burada 30 - 40 yıllık dostumuz; birçok üniversitelerde Ata
türk inceleniyor, Türkiyat şubeleri var, Türk Enstitüleri var, onlar 
da Atatürk'ü tanıtacak, konferans verecek, objektif olarak faaliyete 
geçecek olursak, bilimsel mecmualara yazılar yazabilecek olursak, 
zannederim tanıtabiliriz. 

Biz kendi aramızda toplanıp konuşuyoruz~ Sayın Ege çok doğru 
söyledi, bunlan dışarı karşı yapmamız lazım gelir. Geçenlerde başka 
bir toplantıda söylüyordu; bu kadar milletlerarası meselelerimiz var, 
Ege meselesi, Kıbrıs meselesi, şu, bu; yabancı memleketlerin üni
versitelerinin kütüphanelerine girin bakın, Yunanlıların yazdıklan 

kitaplar, eserler rafları doldurur, Türkiye ile ilgili kısırnlara baka
cak olursanız 3, 4 eser ya bulursunuz ya bulamazsınız, o da başka
lan tarafından yazılmıştır. 

Bilimsel mahiyette de Selanik Hukuk Fakültesi Devletler Huku
ku ve Devletlerarası Enstitüsünün çıkardığı bir senede 4 defa çıkan 
bir mecmua var, fevkalade iyi kağıda basılmış, fevkalade güzel bir 
ingilizce ile yazılmış ve içerideki muhtevasının yüzde 95'i devletler 
hukuku açısından, bilimsel açıdan alıyorlar, Türkiye'nin aleyhinde. 
Aramızda olan bütün davaları bilimsel bir şekilde tahlil ediyorlar 
kendi açılanndan, dünya üniversitelerine bunları yayıyorlar. Biz ne 
yapabiliyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz; binaenaleyh, kabahati ken
dimizde de bulalım. 
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Atatürk'ü tanıtmak meselesine gelince: Burada yapılan konuş
malar seviyesinde yazıları yazmak ve bu şekilde üniversite camiasma 
bunları mecmua şeklinde, kitap şeklinde, tebliğ şeklinde göndermek
ten başka çare yok. 

Tekrar edeyim: Demek ki, yaşiara ve bilim seviyelerine göre ya
pılacak neşriyatla bunu bir dereceye kadar halletmek kabil olabilir. 

Müsaade ederseniz Sayın Başkan, bir de buradaki panelitslere 
tevcih edilmiş bir soru vardı, arkadaşımız Tayfun Akıner tarafın
dan, egemenlikle ilgiliydi. Tabii egemenliğin sahibi hususunda bir 
tereddüt yok. Egemenliğin sahibi millet. cHangi organlar tarafından 
kullanılacaktır ve Türkiye için ne önerilir h dendi. Hangi organlar 
tarafından kullanılacağını Anayasa tayin ve tespit eder; dünyanın 
çeşitli memleketlerinde çeşitli şekillerde tespit edilmiştir. Bizim için, 
bugünkü Anayasalara göre en aşırı olan Amerika Birleşik Devlet
lerini alırsak, biliyorsunuz bunlar teşrii organı tarafından, yürütme 
organı tarafından ve yargı organı tarafından, her biri halk tara
fından seçilmek suretiyle, kullanılmaktadır. Başka memleketlerde 
bunun dışında kullananlar da vardır. Çoğulcu demokrasi dediğimiz, 
prülarist demokrasi bu. Parlamento milli hakimiyeti temsil eder; 
ama yegane temsilcisi de birçok memleketlerde parlamento değildir. 
1961 Anayasası bunu başka bir şekilde ele aldı ve yirmi senelik 
tatbikat, bunun suiistimal edildiğini, Türkiye'nin bünyesine uyma
dığını göstermiş oldu. Binaenaleyh anayasalarda bu gibi hususları 
tayin ve tespit ederken, memleketin yapısını, halkının ruhiyatını, 
temayülünü gayet iyi göz önünde tutmak ve buna göre bir siyasi 
elbise hazırlamak lazım gelir. Elimizde bir prototip yok. «Amerika' 
da böyledir diye Türkiye'de uyacaktır» diye bir şey yok. ingiliz de
mokrasisi de kendilerine has; ingiltere'de Anayasa yoktur diye biz 
de Anayasayı mı kaldıralım? Fransızlarınki, başka türlü. Binaen
aleyh, Türk anayasal gelişmesine uygun ne olabilir ? Bunu 1876'dan 
beri tecrübe ediyoruz. Oluyor, olmuyor, ingilizierin bir sözü vardır, 
«Tecrübe et, yanlış yap, en sonunda en uygun olana vasıl olursun» 
derler. Bütün temennilerimiz bu tecrübelerden sonra Türk bünyesi
ne en uygun bir anayasa ve egemenlik haklarını kullanacak organ
ların tayin ve tespiti ortaya çıkabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Sayın Prof. Versan, tekrar 
bizi ışıklandırdımz. 

Sayın Prof. Vural Savaş, size yöneltilen bir soru vardı, lütfediniz 
efendim. 
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Prof. Dr. VURAL SAVAŞ - Sayın Başkan, izin verirseniz, bu 
tartışma konularıyla ilgili olarak, ben de düşüncelerimi arz etmek 
istiyorum. 

Atatürkçülüğün gerçekten bir ideoloji olduğuna inananlarda
nım. ideolojiyi eğer sorunlarımızı nasıl çözümleyeceğiz, güncel prob
lemlere nasıl yaklaşacağız sorunlarına yol gösteren genel prensipler 
manzumesi olarak kabul ediyorsak, Atatürkçülük bir ideolojidir. 
Sanıyorum, Sayın Gürbüz bunu değişmez katı kalıplar haline geti
rilme tehlikesine karşı bu görüşü ifade etmiş olsa gerek; fakat kendi 
leri konuşacaklar. Bunun için izin verirseniz ben, bununla ilgili ola
rak bir başka noktaya gelmek istiyorum. O da Atatürkçülüğü genç
liğe nasıl tanı talım, dünyaya nasıl tanıtalım? 

Bir defa beni bağışlayın, bunun neden sorun yapıldığını bilmi
yorum; yani Atatürkçülüğü gençliğe ve dünyaya tanıtmak bizim için 
neden önemli bir sorun haline geliyor? Ulusların her birinin ulusal 
kahramanları vardır. Nasıl Hintliler Ganhdi'yi dünyaya tanıtıyor 
muyuz, gençliğe tanıtıyor muyuz veya , bir Amerikalı Abraham 
Lincoln'u Türkler biliyor mu, onu nasıl tanıtıyoruz diye bir telaşa, 
bir üzüntüye kapılmıyorsa, Atatürkçülüğü biz dünyaya tanıtıyor 

muyuz, tanıtamıyor muyuz, bunun için ne yapalım sorusuna bir cevap 
bulamıyorum; ama şöyle bir şey de hatırlıyorum. Televizyonda sık sık 
görüyoruz, hem kulağımıza, hem gözümüze sesleniyorlar. Mesela, c:Tu
rist temizliği sever yerlere tükürmeyelim». gibi. Artık bazı 

şeyleri yalnız kendimize layık olduğumuz için, biz istediğimiz için 
yapmaya alışalım; başkalarına bir şeyler yapıyor, bir şeyler göste
riyor, pazarlıyor durumda kalmayalım. 

Atatürkçülüğün Türk Gençliğine tanıtılma zarureti, 12 Eylül 
öncesi olayların dehşetinden kaynaklandı, kuşku yok. Çocuklarımız, 
gençlerimiz; hatta o kuşağın üstündekiler kendilerini boşlukta bul
dular, bilerek veya bilmeyerek başka ideolojilere yöneldiler ve şimdi 
biz başka ideoloji aramanın beyhude olduğunu, yıllardan beri bir 
ideolojiyi yaşamakta olduğumuzu anlamak istiyoruz. Ancak bu 
toplantı arasında Sayın Hocam Versan'ın da değindiği gibi, Atatürk 
inkılapları dersinin okutulma düzeni üzerinde fikir alışverişinde bu
lunduk ve ben Sayın Hocam Kaynar'dan, Ankara'ya gidip geldiğini 
ve bu konularda yetkili olduğunu bildiğim için, bir endişemi dile 
getirdim. üniversiteler düzeyinde dört yıl üst üste ve teknik branşta, 
sosyal branşta olup olmadığına bakmaksızın, öğrencilerimize Ata
türk inkılapları dersiili okutmanın sakıncalı olmaya baş.ladığını dü
şündüğümü arz ettim. Bunu Senatomuzda da dile getirmiştim. Dört 
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yıl belli bir yaş düzeyindeki öğrenciye Atatürk inkılaplarını bir 
ders olarak okutmanın ilk başta sandığımızdan daha başka yönleri 
olabileceği dikkatlerden kaçmamalı. Biz bunu yöneticiler olarak öğ
rencilerimizde gözlemlerneye başladık. Gerçi programlar değişir, bu 
dersi bir uzmanlık alanına getirmiş öğretim görevlileri çoğalınca belki 
ders saatlerini de artırmak suretiyle yoğun bir biçimde okutmak 
uygun hale gelebilir; fakat lütfen şu noktaya da dikkatierinizi çek
mek istiyorum. Eğitim bilerek ve bilmeyerek öğrenciye birtakım şey
leri empoze etmek demektir, eğitim koşuBandırma demektir. Bugün 
Batı ülkelerinde «okulsuz eğitim» gibi fikirler savunulmaya baş
lanmıştır. Gerçi bunlar Türkiye için belki son derece aşırı hayalci 
fikirlerdir ama bunun tehlikesi şudur; siz belli bir ~eyi empoze 
etmeye başladığınızdan, bunun karşıtlarını da empoze edilmeye baş
lanacağından hiç kuşku duymamalısınız ve siz empoze ettiğiniz fikir
terin dozunu kaçırdığınızda karşı fikirlerin de dozunu artırarak top
luma yayılma yarışı içinde olacağını unutmamalısınız. 

Sonra, izin verirseniz bir noktaya da sayın parlamenterlerin 
dikkatini çekmek istiyorum. O da devlet yönetiminin en yüce maka
mında olduklarından kaynaklanıyor. Atatürk'ün nutuklarını okuta
rak, Atatürk'ü yerli yabancı yazılmış birtakım kitaplarda okutarak an
latmak ilk akla gelen ve en kolay yoldur. Dünyanın bütün devletlerinde 
başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, devletin bir felsefesi, 
devletin bir ideolojisi vardır. Devlet bu felsefesini ve bu ideolojisini 
çoğu defa göze görünmeyen, farkına bile varılınayan yöntemlerle 
vatandaşlarına aşılar. Bir Amerika Birleşik Devletlerinin Amerika' 
nın süper bir güç olduğunu ve vatandaşlarının bu sisteme sahip 
çıkması yolundaki ideolojisini çok dolaylı şekillerde anlattığını bilen 
arkadaşlarımıdan biriyim. öyleyse bizler, biraz zahmet isteyen, 
biraz gayret isteyen, uzun vadeli planları gerektiren bir devlet ide
olojisini tanıtma yoluna yöneletim ve yoksa bu kadar basit yöntem
lerle Atatürkçülüğü anlatmaya ve onun ideolojisini ayakta tutmaya 
savaşırsak korkarım ki, bu savaşın dozunu artırd ıkça karşıt fikir
lerin de daha güçlü olarak sürülmesi tehlikesi vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Vural Savaş. 

Buyurun Sayın Yaşar Gürbüz. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBOZ - Sayın Başkan, önce Sayın Ak
güner, sonra Sayın Giritti'nin ileri sürdükleri görüşler, aramızdaki 
farklılığımız herhalde bir tanım farkından ileri geliyor. Sayın Ak
giiner iki tür ideoloji vardır, biri katı, dogmatik, tartışılmaz ideolo
jilerdir, faşist veya komünist ideolojiler gibi; ikinci tür ideolojiler 
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esnek ideolojilerdir. Bir defa bu ayrımdan benim, çok özür dilerim, 
haberim yok. 

ideoloji birinci şekildekine denir; ikinci şekline kendisinin de 
söylediği gibi, bir yaşam biçimi, bir aksiyom programı denir; onda 
mutabıkız. Eğer bu ikinci anlamda alırsak, niye birinci kelimeyi alıp 
bunun başına koyuyoruz? Buna bir yaşam biçimi diyelim, tamamen 
burada mutabıkız, bir aksiyom programı diyelim madem ki esnek
tir, madem ki pragmatiktir bunu nasıl birbiriyle uzlaştırabileceğiz? 
Hem pragmatik olacak, hem ideoloji olacak. Bunlar tamamen birbi
rine ters kavramlar, nasıl bir araya getirebiliriz? Kendi kendime so
ruyorum, ben şahsen cevabını bulamıyorum. 

Mademki ideolojikdir, ilkeleri nedir? Bunu bilmemiz lazım. Sa
yın Akgüner saydılar. Demokrasi, laiklik, sosyal adalet, hukuk dev
leti, dedi. Bunlar bu ideolojinin de ilkeleri. O halde nasıl olacak, bir 
karışıklık olmuyor mu? Liberal demokrasiye Atatürkçü diyeceksek, 
zaten Atatürk'ün göstermiş olduğu hedef, ikisi birleşecekse mesele 
yok o vakit; ama şu sayılan ilkeler bu kadar mıdır? 

Sonra altı ok var mesela. Eğer biz ideoloji şekline getireceksek 
birtakım ilkeler saptamamız lazım ve onu koymamız lazım. Ata
türkçülük devletçiliktir, laikliktir, milliyetçiliktir, şudur- budur. O 
vakit ne olacak? örneğin altı okun devletçiliğini aldık, ideolojidir 
dedik koyduk. Bunu değiştirmemiz gerekir. 24 Ocak kararlarını bu
gün gayet haklı olarak liberalizme doğru Sayın Rustow'un da adeta 
bir üçüncü adım olarak vasıflandırdıkları gidişi o vakit nasıl aÇık
layacağız? Yapabilir miyiz? Yapamayız. Onun için bu katılaştir

maya gitmeyeJim diyorum. Bunu bir ideoloji olarak alırsanız, bu 
ideolojiyi savunacak bir de tek parti kurmamız gerekir ve çoğulcu 
liberal demokrasiyi bir tarafa bırakmak gerekir. Ya biz Atatürkçü 
bir ideoloji kuracağız, kurduk ve onu uygulamamız lazım, herkesi 
inandırmamız lazım. inandırmak için tek taraflı propaganda yap
mamız lazım, başka şeye izin vermememiz gerekir. Bunu herkese 
belleteceğiz, beliettikten sonra da bunun karşısında başka fikre mü
saade etmememiz gerekir. Çoğulculukla bunu nasıl bağdaştıracağız? 

Sayın Giritli, ideolojilere, bir yabancı, çok özen var Türkiye'de 
demiş, o halde başka yabancı ideolojilere kapılıyorlar. Biz başka bir 
ideoloji kuralım. Atatürk koymamış bunu, ideolajim şudur deme
miş, yazmamış, yazdırmamış ; yani sağlığında böyle bir şey isteme
miş ve böyle bir şey telkin etmemiş, böyle bir şey kaleme aldırma
mış, kendisi de almamış, başkalarına da aldırmamış. 
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Şimdi diyoruz ki biz, biz bu görüşü kuralım. Bunu kurmak yeri
ne, bütün ideolojilerin sonuç vermeyen, herhangi tbir sona varmayan 
şeyler olduğunu belli etmek daha yerinde olmaz mı? Yani çoğulcu 
liberal demokrasi gibi bir sistem varken, bütün ideolojilerin de son
ları ortada iken, faşist ideolojiyi alın, nasyonal sosyalist ideolojiyi 
alın, Salazar'ı alın, Franko'yu alın; bugün komünist ideolojinin gir
diği 'bütün Doğu ülkel~rindekl. çıkmazları alın, içine yuvarlandıkları 
problemleri alın, baş edemedikleri durumları alın bunların karşısına 
niye biz aynı 'baz üzerinde adeta hareket eder g~bi bir tartışma ko
nusu atalım ortaya. Bence bunlara girmek sonuç getirici değil, teh
likeli görürüm ben bunu. 

Benim düşüneerne göre, Atatürkçülük tek parti döneminde bir
takım ilkelere dayanan bir sistemdir; ama hedefi çoğulcu Batı de
mokrasileri, liberal Batı demokrasileridir. 1946'dan sonra da bu Batı 
demokrasilerine getirilmiştir: Batı demokrasi sistemine girilmiştir; 
binaenaleyh Atatürkçülüğü bu çerçeve içerisinde görmek gerekir; 
ama dediğim gibi, bu çoğulculuk her türlü düşüneeye yer veren bir 
çoğulculuk değil, onun da sınırları var. 1961 Anayasamız, bug.ünkü 
Anayasamız da belirlemiştir; Atatürkçülüğün öğretisine uygun bir 
sınırlamadır. Ne sağda ne solda totaliter sistemlere yer vermeyen 
bir çoğulculuktur; 

Bu da bizim görüşümüz değildir. Zaten demokrasi kavramı, dü
şüncesi iki şekilde anlaşılır. Birisi, sonsuz, sınırsız, her düşüncenin 
ifade edilebileceği bir fikir; ikincisi demokrasiyi yıkacak fkirlere 
yer vermeyen; ancak o kurallara riayet edecek fikirleri kabul eden 
görüş. Biz de bunu kabul ediyoruz, anayasamız da bunu kabul etmiş. 
Bunlar varken ne diye yeni bjr ideoloji oluşturup birtakım esaslar 
tesis etmek için yoğun çaba harcamaya kalkışalım. 

Bu yumuşak ideoloji, çağdaş ideoloji vesaire konularında söy
lenen şeylerden de çok özür dilerim, benim haberim yok. Benim en 
son okuduğum Amerikan literatüründen örneğin Rodee - Christol -
Andersen ve Green'in «İntroduction to Political Science:. 1983 ta
rihli ortak eserde, böyle bir ideoloji tanımı görmedim ben. Fransız 
literatüründe, 1985'de çıkan eser yok ama 1984 Ocağı başında çıkan 
dntroduction La Science Politique:. adlı Charles Debbach - Jean 
Marie Ponticr'nin eserlerinde de öyle bir ideoloji tanımı görmedim; 
ama bu altı ay içerisinde yeni 'bir şey çıkmış, böyle bir tanım yapıl
mışsa onu da eğer lütfeder verirlerse arkadaşlarım, ıben istifade 
ederim. Benim gördüğüm, <benim okuduğum, ideoloji tanımı, birinci
dir. ikinciyi de kabul ediyorum; ama o bir yaşam tarzıdır, bir ideo
loji değildir. 
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BAŞKAN - Çok teş~kkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın Giritli. 

Prof. Dr. İSMET GtRtTLt- Yaşar G\,irbüz söze başlarken dedi 
ki; «Biz değişik ideoloji kavramlarından hareket ediyoruz» doğru 
ve fakat hemen sonra kendi ideoloji kavramını bize empoze etmeye 
kalkıştı. Evvela bir noktayı tavzih edeyim; Atatürk bir ideoloji oluş
turmamıştır. Atatürk'ün bir Das Kapital gibi, bir Mein Kamp gilbi 
bir «Ne yapmalı?» gilbi, bir kitabı yok. Atatürk, ben bu ideolojiyi 
size bırakıyorum dememiştir; ama Atatürk ı Kasım ı937'de Türkiye 
Büyük Millet Meclisini açarken, açıkça demiştir ki, «Memleket da
valarının ideolojisini anlayacak, anlatacak ve nesilden nesile geçire
cek kurum ve kişileri yaratmak üniversitelerin ve devletin görevi
dir.» Bu ifade ı Kasım ı937 nutkunda aynen var. Bu mesaj Ata
türk'ün birçok mesajları gibi ihmal edilmiş, ancak ı2 Eylül ı980 
öncesi yaşandı, ondan sonra bunun tedbiri alınmaya çalışıldı. Sa
bahleyin anlattığım gibi üniversitede bu ideolojik boşluk doldurul
mak istendi. Vural Savaş ile tartışmaya girmeyeceğim, dört sene 
okutulması çok mudur az mıdır?; ama önemli olan reform burada 
inkılap tarihinin sadece dört seneye çıkarılması değildir, önemli olan 
reform Atatürkçülüğünün ayrı, inkılap Tarihinin ayrı okutulmasının 
istenmesi. Çünkü yalnız inkılap Tarihi, yalnız tarihi masal ve hikaye
lerle bu işin olmadığı, yetersiz olduğu anlaşıldı. Bir de Atatürkçülük 
öğretilmeli dendi. 

Bunun ötesinde ı982 Anayasasını yapan Danışma Meclisi bir adım 
daha ileri attı ve ı34 üncü maddesiyle bir Atatürk Tarih Dil ve 
Kültür Yüksek Kurumunu oluşturdu. Buna da Atatürkçü düşünceyi 
oluşturma görevini verdi; yani Atatürk bize ı937'de verdiği görevi, 
devlete verdiği görevi ı982 yılında Devlet yüklenmiş oldu. Yani 
Atatürk, Gürhüz'ün sözlerinin aksine, «Aman sakın ideolojiyi oluş
turmayın benden sonra» demedi, bilakis «oluşturun» dedi. Bir kere 
bu böylece biline. 

ikincisi, Sayın Yaşar Gürbüz son okuduğu kitaplarda yeni ideo
loji kavramı ve tanımlarına rastlamamış olabilir ve hakikaten orada 
bunlar yer de almamış olabilir; fakat mesela William Ebenstein 
«Today's izms» adlı (ve de ı960'ların başında ilk baskısı çıkan) kita
bında benim ötedenberi, Tayfun Akgüner'in de demin söylediği gibi, 
ideolojiler ikiye ayrılır çağımızda; bir tarafta dogmatik ve totaliter 
ideolojiler, diğer tarflfta pragmatik ve demokratik ideolojiler. Madem 
dogmatik ve totaliter ideolojiler aşırı solun Marksizm - Leninizm, 
aşırı sağın da Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm gibi ideolojileri kapsar, 
pragmatik ve demokratik ideolojiler, orta soldan orta sağa kadar 
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merkezi de içeren bütün siyasi partiler yelpazesindeki inanç sistemleri
ni içerir. Yine daha 1960'ların başmda Maurice Duverger, «lndroduc 
tion a la Politique» adlı eserinde «inanç sistemine dayanan, aksiyem 
programına dayanan her dünya görüşü, her düşünce sistemi bir ideo
lojidir» diyor. Yani ideolojiyi sadece Marksizme özgü, yahut Nas
yonal Sosyalizme özgü bir şey zannetmeyin diyor. Bu konuda ya
pılan bu çalışmaları ve yayınların nedeni ise şu: Totaliterlik, 1920, 
1930 ve 1940'larda, ideolojinin itici gücünü arkasına alarak, birta
kım propaganda savaşlarında, üstünlükler sağladı. Demokrasi adeta 
zaman zaman fikir yönünden yenik düştü. Onun için demokrasinin 
de bir ideoloji olduğu; ama bunun nirengi noktalarının, nitelikleri
nin, dayanaklarının farklı olduğu ifade edilmesi lazımdır. Progma
tizmdir bu, laikliktir bu, milliyetçiliktir bu, ve milli egemenliğe da
yalı özgürlükçü ve çoğulcu demokrasidir bu. Bir noktaya daha de
ğinerek sözlerime son vereceğim. 

Günümüzün sosyal ve siyaset biliminde, bilhassa uygarlıklar ta
rihi ile uğraşan Prof. Shamuel N. Eisenstadt gibi otoriteler, yeni bir 
ideoloji türünden bahsediyorlar; «Çağdaşlaşma ideolojisi», «Modern
leşme ideolojisi diye. Bu sadece siyasal bir ideoloji değil, mesela 
Atatürkçülük. Atatürkçülük çoğulcu demokrasiyi, özgUrlükçü demok
rasiyi içeriyor, bu size yeterli değil mi diyorlar? Bu, Atatürkçülüğün 
siyasal yönüdür; fakat Atatürkçülüğün ıbir de diğer yönleri var; 
çünkü Atatürk total, bütüncü bir çağdaşlaşmayı öngörüyor. Bunun 
için çağımızın sosyal ve siyaset biliminde bir çok bilim adamı Ata
türkçülüğü bir Modernleşme ideolojisi olarak kalbul ediyorlar. Bu 
nedenle biz burada istersek kavga edelim, istersek tartışalım, şunu 
zapta geçmek üzere; sizlere beyan ediyorum: Atatürkçülüğün bir 
Modernleşme ideolojisi olduğu görüşü, hem dünyada hem Türkiye'de 
giderek yaygınlık kazanmaktadır. Biz bilim adamları ne kadar inat
laşırsak, aramızda «benimki doğru seninki yanlış» dersek diyelim, 
- sadece Yaşar Gürbüz'ü, Reşat Kaynar'ı kastetmiyorum, kendimi de 
kastediyorum başta - Bu iş hedefine varır, ok yaydan çıkmıştır ve bu 
konuda mesafe alınmaktadır. 

Yeni uygulanan liberal ekonomi nasıl Atatürkçülüğün devletçili
ği ile bağdaşır diyorlar? Atatürkçü devletçilik bir kere dogmatik 
olsa, bağdaşmaz; ama Atatürkçü devletçilik pragmatiktir. Pragma
tizmde öZAL'ın uyguladığı politika, 24 Ocak'ta uygulanan politika 
veyahut da memleketin ihtiyaçlarına göre bir sosyal adaleti yahut da 
devletin müdahalesi daha fazla olan politika hep Atatürkçü devlet
çiliktir; yani Atatürk devletçiliğinin pragmatik niteliğinden bunu 
anlayacağız. 
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Daha fazla vaktinizi almayayım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Sayın Yaşar Gürbüz, siz son eserler belirlendi; ba
na katı ve yumuşak ideoloji tasnifini gösteren bir eser varsa bildirsin
buyurdunuz. 

Prof. GiritH'de birkaç eser zikrettiler, o nokta üzerinde görüşü
nüz var mı? 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBOZ - Efendim ben bir tek soru sormak 
istiyorum Sayın Akgüner'den. Bu bahsedilen ikinci tür, yumuşak 
ideoloji uygulayan ülkeler hangileridir? Lütfen söylerler mi? 

Doç. Dr. TAYFUN AKGONER - Bir fark olmadığından, on
larınki de yumuşak, esnek ideoloji olduğu için, Atatürkçülük de Ba
tıyı örnek aldığı için siyasal yönden pragmatik ve demokratik ideo
loji olduğunu' vurgulayabiliriz. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBOZ - Yani, Atatürkçülük = Batılı 
demokrasi. 

Doç. Dr. TAYFUN AKGüNER - Atatürkçülük esas itibariyle 
Batı demokrasilerinin dayandığı prensipiere dayanıyor. 

Prof. Dr. YAŞAR GüRBOZ - O halde tamamen sizinle mu
ta:bıkım. 

BAŞKAN - Tabii bu panel çok faydalı oldu. Şunu nakletmek 
istiyorum ki, biz Atatürkçülüğü eğer tarihi perspektifi ele almadan 
neticelere varamayız, inceleyemeyiz. Nasıl başlamıştır, milliyetçilik? 
Atatürk, milliyetçilikle başlamıştır ve doğrudan doğruya orijinal 
tarafı, millet egemenliğine dayanmıştır. Hem milliyetçidir, hem mil
let egemenliğine dayanmıştır. Milliyetçiliği tecrübe etmiştir, Batı 
milliyetçiliği değil, Fransız inkılabının getirdiği milliyetçilik değil, 
bu Türk insanının, Anadolu toprağından çıkan, nefsini müdafaa et
mek üzere mücadele için. Asıl üzerinde durulması gereken nokta 
budur. Türk vatanı işgal edilmiştir, Fransız inkılabında sınıf mü
cadelesi yapıyor. Türk vatanının işgali karşısında Türk Milleti bü
tünüyle birlikte düşmanın karşısında silahla çarpışıyor ve burada 
devamlı şey milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği bu; ama bu Atatürk 
milliyetçiliği zamanla insancıl tarafını da alıyor; ama evvela Türk 
Milleti esir yaşamaz, Türk Milleti mutlaka toprağından düşmanı ko
vacaktir tarzında başlıyor. Atatürk ile Türk Milleti karşılıklı etki ve 
tepki halindeler, bütün Atatürkçülüğü incelerken etki ve tepkiyi; yani 
Türk Milleti, Türk insanı karizmatik Atatürk'ü meydana getiriyor. 
Karizmatik bir lider olan Atatürk'ü meydana getiriyor, karizmatik 
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lider olan Atatürk de Türk Milletini doğrudan doğruya felaketlerden 
koruyor ve böylece bir bütünleşme var. Olay şu şekilde; yani 1919'dan 
itibaren Müdafaa-i Hukuk ile başlayan, karizmatik Atatürk Jiderli
ğini bir arada mütalaa etmezseniz, o zaman Atatürkçülüğü anlaya
mayız. 

O zaman, bu çocuklara niye verelim, ne olacak bu çocuklar de
riz. Türk çocul<larına milliyetçiliği vereceksiniz. Eğer milliyetçiliği 
vermezsen, gördük beynelmilelciliğe doğru gider, enternasyonalizme 
doğru gider; gitmi ştir. Bunun için mutlaka milli mücadelenin milli
yetçilik mefkı1resini bunlara vereceksiniz. Aynı zamanda bu milli
yetçilik doğrudan doğruya mücerret bir milliyetçilik değil, milletin 
onurunu, milli egemenlik ile teçhiz etmek suretiyle vereceksiniz. Bu
nu vermediğİn takdirde o zaman çocukların nerelere doğru gittiğini 
görüyoruz. O zaman beynelmilelciliğe doğru gidiyor. Bu itibarla biz 
milliyetçiliği Atatürk'ün döneminde, milli mücadele döneminde al
dığımız intibalarla doğrudan doğruya telkin ediyoruz. Ama bu nok
tada gereken fikriyatı veremedik; yani Sayın GiritH'nin söyledii gibi 
1 Kasım 1937'de Atatürk'ün vasiyeti, 1 sene sonra terk-i hayat edi
yor. «Büyük davamız en medeni ve en müreffeh 'bir millet olarak var
lığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde 
de temelli bir inkılap yapmış olan Türk Milletinin dinamik idealidir. 
Bu ideale kısa bir zamanda varabiirnek için fikirle hareketi birlikte 
yürüteceğiz. » yepyeni bir yöntem. 

imparatorlukta Reşit Paşa'nın da ıslahatı var. Mithat Paşa'nın 
da ıslahatı var. Başka namuslu, vatansever ittihatçıların da ıslahatı 
var; ama fikirle yöntemi bir arada getirebilecek bir gücü de göster
miyorlar. Fikri yönteme çevirebilmek, sadece fikir halinde kalıyor, 
Reşit Paşa'da fikir halinde kalıyor, Mithat Paşa'da. Meşrutiyet fikir 
halinde kalıyor, ittihatçılarda da fikir halinde kalıyor, ama yönteme 
çevirebilmek, fikirle hareketi birlikte yürütebilmek o Atatürk'ün ge
tirmiş olduğu büyüklük ve sanat. 

Şimdi bunu böyle biz bir fikriyat halinde; yani bilhassa Sayın 
GiritH'nin söylediği gibi, memleket gençliğine ve Türk Milletine, mem
leket davalarının ideolojisini mutlaka gençlerin dimağında ve mil
letin bilincinde en canlı bir şekilde tutacaksın diyor. Canlı bir şekilde 
tutabilmek. Tutabiidik mi? Tutabiimiş olsaydık eğer bizim başımıza 
bu felaketler gelir miydi? Gelmezdi. Şimdi biz yeniden doğ·uş halin
deyiz. Atatürk'ün yeniden doğuşu. Tecrübeme dayanarak söylü
yorum; bu bizim için son tecrübedir. Eğer biz Atatürk'ün, memleket 
davalarının dayandığı fikir1eri üniversite gençliğinin dimağına ciddi 
olarak, canlı bir şekilde sokabilmek enerjisini gösterecek miyiz, gös-
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teremeyecek miyiz? Doğrudan doğruya bu merhaleye geldik. Tabiatı 
ile Sayın Giritli Hocamızın ebu bir ideolojidir:. demesini, Sayın Gür
büz Hocamızın « İdeoloji olarak görmüyorum, bu bir hayat tarzıdır:. 
demesini de elbette ilmi şekilde tartışacağız ve bu suretle Atatürkçü
lüğü her geçen gün de ilmi ve objektif olarak intikal ettireceğiz; ama 
ben görüyorum, 'bunu istihzayla karşılayan, tebessümle karşılayanlar 
vardır, olacaktır; ıheı;- zaman olmuştur. Atatürk, keramet sahibi 
gibi, «Bu millet sosyal ve siyasi yapısında doğrudan doğruya bö
lücülük ve ayıncılık propagandaları yapılan vataİıdaşlarımız ve 
milletdaşlarımız vardır, fakat bu vatandaşlarımız ve bu milletdaş
larımız beyinsiz, düşman aleti birkaç kişinin dışında bu propagan
dalara kanmayacaklardır. Çünkü, bunlar aynı kültürdendir, aynı 
maziye sa:hiptirler, aynı hukuka sahiptirler, aynı vicdana sahiptir
ler» diyor. Atatürk bunu 1934'de kendi kalemiyle yazmıştır. Bugün 
de vardır, yarın da olacaktır; ama esas itibariyle büyük çoğunluk 
aynı milli birliğe ve milli beraberliğe sahip olduğu için, bu safhaları 
geçeceklerdir. Bunları öğreteceğiz, ılıunları gençlerin dİmağında gayet 
canlı bir şekilde tutacağız ve bu suretle ancak başarabiliriz. 

ideoloji midir, değil midir? Bunun da tartışmasını yapacağız. 
Eğer Sayın GiritH'nin bu ideoloji görüşü gerçekse, o zaman kendisine 
iltihak edeceğiz, yok eğer böyle değil de Atatürkçülük bir çağdaşlaşma 
hareketi ise, o zaman da GiritH'den rica edeceğiz, beraber taşıyalım 
şu bayrağı diyerekten. 

Bu panele katılan, katkıda bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ederiz. Marmara üniversitesinin «Milli Egemenlik, Gençlik ve Ata
türkçülük» konusundaki bu panelinde okunan bu tebliğler yayınla
nacaktır. Yayınlandığı zaman bu suretle Marmara üniversitesinin 
bu katkısı okunacak ve kalacaktır. 

Paneli kaparken Sayın Rektörüme, sayın milletvekillerimize, 
sayın meslektaşlarımıza ve sayın dinleyicilerimize arkadaşlarım adı
na hissettiğimiz sevgiyi belirtiyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati 17.00 
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